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sonora em onda média na cidade de Santa Isabel, Estado 
de São Paulo. Seno Reginaldo Duarte . 

Parecer nO 516, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 127, de 
2002 (n° 1.153/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, Social 
e Artístico da Cidade de Lavínia a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lavínia, Estado 
de São Paulo. Seno Romeu Tuma .. 
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Parecer nO 517, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 129, de 
2002 (n° 1.169/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores 
do Bairro Esplanada de Pacaembu a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pacaembu, Esta

61 do de São Paulo. Seno Maria do Carmo Alves .. 77 
Parecer nO 518, de 2002, da Comissão de Assuntos 

Econômicos e sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 147, 
de 2001 (n° 5.663/2001, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos, 
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. Seno Romeu Tuma .. 79 

63 Parecer n° 519, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câ
mara nO 147, de 2001 (n° 5.663/2001, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre os depósitos judiciais e extraju
diciais de tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal, e dá outras providências. Seno Romeu Tuma...... 79 

Parecer n° 520, de 2002, da Comissão Diretora, dando 

65 redação final ao Projeto de Resolução n° 26, de 2002, 
que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo com o Banco lnterarnericano de Desenvolvi
mento (BID), no valor lotai equivalente a US$34.000.000,00 
(trinta e quatro milhões de dólares norte-americanos), de 
principal, com garantia da República Federativa do Brasil. 
Seno Antônio Carlos Valadares : .. 195 

Parecer nO 521, de 2002, da Comissão Diretora, 

67 
dando redação final ao Projeto de Resolução n° 27, de 
2002, que autoriza o Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo com o Banco Interamerica
no de Desenvolvimento (BID), no valor total equivalen
te a US$ I20.000.000,00 (cento e vinte milhões de dóla
res norte-americanos). Sen Antônio Carlos Valadares ..... 197 

Parecer n° 522, de 2002, da Comissão Diretora, 

69 
dando redação final ao Projeto de Resolução n° 28, de 
2002, que autoriza o Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, com o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BlRO), no valor total 
equivalente a US$209.000.000,00 (duzentos e nove mi
lhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar 

71 
parcialmente o Sistema de Trens Urbanos - 4" Linha do 
Metrô. Seno Antônio Carlos Valadares .. 198 

Parecer n° 523, de 2002, da Comissão Diretora, 
dando redação final ao Projeto de Resolução n° 29, de 
2002, que autoriza o estado do Acre a contratar opera
ção de crédito externo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BIO), no valor total equivalente a 
US$64.8oo.000,OO (sessenta e quatro milhões oitocentos 

73 mil dólares norte-americanos), de principal, com garantia 
da República Federativa do Brasil. Seno Antônio Carlos 
Valadares · · .. · . 203 

Parecer n° 524, de 2002, da Comissão de Constitui
ção e Justiça e Cidadania, que apresenta redação, para o se
gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 18, 
de 2002, (nO 407, de 2001, na Càmara dos Deputados), que 

75 altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o art. 81 
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dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e 
acrescenta os arts. 84 a 88 ao Ato de Disposições Constitu
cionais Transitórias, procedendo à exclusão de expressões 
destacadas e rejeitadas relo Plenário. Sen. Arnir Lando ........ 

Parecer na 525, de 2002, da Comissão de Consti· 
tuiçio, Justiça e Cidadania, sobre o Recurso ao Plenário 
da decisão do Presidente do Senado Federal que indefe
riu o Requerimento na 715, de 200 I, que requer que 
além da tramitação regimental pela Comissão de Consti
tuiçio, Justiça e Cidadania da Proposta de Emenda à 
Constituição na 38, de 1999, que altera os arts. 52,225 e 
231 da Constituição Federal (Competência privativa do 
Senado Federal para aprovar processo sobre demarcação 
de terras indígenas). Seno Arnir Lando . 

Parecer na 526, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre a Mensagem na 164, de 2002 
(na 397/2002, na origem), do Presidente da República, 
que encaminha pleito do Governo ,do Estado de Rondô
nia, solicitando autorização do Senado Federal para con
tratar operação de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, junto à Corporação Andina 
de Fomento (CAF), no valor de US$35,000,OOn.00 
(trinta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América). (Projeto de Resolução na 30, de 2002). Seno 
Jonas Pinheiro . 

Parecer na 527, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que apresenta redação, para 
o segundo turno, redação para a Proposta de Emenda à 
Constituição nO 3, de 2002, que acrescenta o art. 149-A 
à Constituição Federal, consolidando a Emenda na I 
CCJ, aprovada pelo Plenário. Seno Arnir Lando .. 

Parecer n° 528, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem na 123, de 2002 
(.n° 278/2002, na origem), do Presidente da República, 
que propõe ao Senado Federal sejam autorizadas opera
ções financeiras voltadas ao reescalonamento da dívida 
da República de Moçambique para com a República Fe
derativa do Brasil, no montante de US$150,804,43 1.47 
(cento e cinqüenta milhões, oitocentos e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e um dólares norte-americanos e 
quarenta e sete centavos), com base na Ata de Entendi
mentos finnada no chamado "Clube de Paris". (Projeto 
de Resolução na 32, de 2002). Seno Roberto Satumino .... 

PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Apóia as idéias levantadas pelo colega quanto aos 
recursos gerados por patrimônio público como a empre
sa Companhia Vale do Rio Doce. Aparte ao Senador 
José Eduardo Dutra. Seno Eduardo Suplicy .. 

PESQUISA 

Estudo de S. Ex' sobre as relações de gênero nos 
assentamentos rurais, com base no livro Companheiras 
de luta ou coordenadoras das panelas?, das pesquisa
doras Maria das Graças Rua e Miriam Abramovay. Seno 
Lúcio Alcântará . 
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Considerações sobre publicação do Instituto de 
Pesquisas Econômicos Aplicadas - IPEA, intitulada 
"Velhas Secas em Novos Sertões". Seno Lúcio Alcântara ... 559 

235 
POLÍTICA 

Enaltece a iniciativa do colega ao versar sobre a 
necessidade da união dos países em desenvolvimento 
contra a política econômica globalizada. Aparte ao 
Senador Íris Rezende. Seno Ramez Tebet.. . 115 

Reafirma a posição do colega de reavaliar a polí
tica interna quanto aos produtos nacionais. Aparte ao 
Senador Íris Rezende. Seno Chico Sartori . 118 

273 Conquistas e avanços sociais alcançados durante 
os oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso. 
Seno Artur da Távola .. 122 

Refutação à acusação de uso da máquina gover
namental como instrumento de pressão sobre o Con
gresso Nacional para aprovação de matérias. Seno Artur 
da Távola .. 270 

Reafirmação da pressão exercida pelo Governo 
Federal sobre os parlamentares, inclusive com'o contin
genciamento de verbas individuais do Orçamento, em 
função da perspectiva de demora na aprovação da 

275 CPMF. Seno Antonio Carlos Valadares . 271 
Registro da visita do Embaixador do Irã ao Esta-. 

do do Tocantins, com vistas a estabelecer parcerias co
merciais. Seno Leomar Quintanilha .. 568 

PROCESSO ELEITORAL 

Reflexão sobre os critérios para a escolha dos 
candidatos à presidência da República. Seno José Fogaça 130 

Realização no próximo dia 10, em Pindamonhan
gaba/SP, da Convenção Nacional do PDT, quando será 
firmado compromisso de coligação com o PPS e o PTB 
para apoio à candidatura de Ciro Gomes à Presidência 
da República. Justificativas à apresentação de projeto de 
lei que regulamenta as relações entre fabricantes e dis
tribuidores de bebidas. Seno Sebastião Rocha . 472 

Apoio à implantação do voto facultativo no País. 
Seno Carlos Patrocínio . S66 

464 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo na I, 
de 2002 (na 1.357/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina

183 
ção contra a Mulher, assinado pelo Governo brasileiro 
no dia 13 de março de 2001, na sede das Nações Uni
das, em Nova Iorque. Seno Emilia Fernandes .. 386 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo na 152, 
de 2002 (na 1.661/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, aprovado em 17 de julho de 1998 e assi
nado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000. Seno José 

448 Fogaça . 430 



Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nO 152, 
de 2002 (n° 1.661/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, aprovado em 17 de julho de 1998 e assi
nado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000. Seno Roberto 
Satumino . 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo n° 152, 
de 2002 (n° 1.66112002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, aprovado em 17 de julho de 1998 e assi
nado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000. Seno Emilia 
Fernandes . 

PROJETO DE LEI 

Projeto de Lei do Senado n° 151, de 2002, que 
altera os arts. 302 e 303 da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a fim 
de adequar penas aplicáveis a crimes de trânsito às 
previstas no Código Penal para crimes da mesma na
tureza daqueles. Seno Gilberto Mestrinho . 

Projeto de Lei do Senado n° 152, de 2002, que 
dispõe so15re a criação do Dia Nacional do Pecuarista e 
dá outras providências. Seno Chico Sartori . 

Projeto de Lei do Senado n° 153, de 2002, institui 
o Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras provi
dências. Seno Mozarildo Cavalcanti . 

Projeto de Lei do Senado n° 154, de 2002, que al
tera o art. 143, da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a concessão de aposentadoria por ida
d·- a trabalhadores rurai~ e segurados especiais, e dá ou
tras providências. Seno Alvaro Dias . 

Projeto de Lei do Senado n° 155, de 2002, que al
tera o art. 5° da Lei nO 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos fannacêuticos e cor
relatos e dá outras providências, para permitir a venda 
de medicamentos de venda livre em estabelecimentos 
comerciais. Seno Álvaro Dias . 

Projeto de Lei do Senado n° 156, de 2002, que al
tera dispositivo da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, que dispõe sobre o regime juridico da exploração 
dos portos organizados e das instalações portuárias, para 
incluir os portos de turismo entre as modalidades de ins
talação portuária de uso privativo. Seno Ari Stadler . 

Projeto de Lei do Senado nO 157, de 2002, que 
acrescenta art. 392-B à Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, e 
altera o art. 210 da Lei n° 8.112, de I I de dezembro 
de 1990, para dispor sobre a licença-maternidade das 
servidoras mães adotantes ou que tenham obtido guarda 
judicial de crianças, e a licença-paternidade dos traba
lhadores celetistas e dá outras providências. Seno Carlos 
Bezerra . 

Projeto de Lei do Senado n° 157, de 2002, que 
acrescenta art. 392-B à Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, e altera 
o art. 210 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
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para dispor sobre a licença-maternidade das servidoras 
mães adotantes ou que tenham obtido guarda judicial de 
crianças, e a licença-paternidade dos trabalhadores celetis
tas e dá outras providências. Ás Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo à 

430 última a decisão terminativa. Seno Carlos Bezerra . 191 
Encaminhando a votação do Projeto de Lei do 

Senado n° 106, de 2002, de iniciativa da Comissão Mis
ta de Segurança Pública, que dispõe sobre os crimes 
contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costu
mes, e dá outras providências. Seno Romeu Tuma . 246 

432 Encaminhando a votação do Projeto de Lei do 
Senado n° 117, de 2002, de iniciativa da Comissão Mis
ta de Segurança Pública, que altera e acrescenta disposi
tivos à Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe 
sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direi
tos e valores; a prevenção da utilização do sistema fi
nanceiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Con
selho de Controle de Atividades Financeiras  COAF, e 

103 dá outras providências. Seno Arlindo Porto . 254 
Projeto de Lei do Senado nO 158, de 2002, que 

acrescenta artigo à Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 

186 1965, que institui o novo Código Florestal, permitindo 
que nas propriedades rurais a área de preservação per
'T'anente seja incluída no cálculo da reserva legal. Seno 

187 Alvaro Dias . 382 
Projeto de Lei do Senado n° 159, de 2002, que 

acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei n° 9.437, de 
20 de fevereiro de 1997, gue institui o Sistema Nacional 
de Armas  STNARM. As Comissões de Constituição, 

188 Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, cabendo à última a decisão terminativa. Seno 
Romero Jucá . 384 

Projeto de Lei do Senado n° 160, de 2002, que 
dispõe sobre a coleta, a reciclagem e a destinação final 
de aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos inser
víveis. Seno Carlos Bezerra . 384 

189 Projeto de Lei do Senado n° 161, de 2002, que al
tera o art. 149 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 (Código Penal), para estabelecer penas ao 
crime nele tipificado e indicar as hipóteses em que se 
configura condição análoga à de escravo. Seno Waldeck 
Omelas · . 444 

190 Apelo para aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n° 116, que dispõe sobre a promoção e fiscali
zação da defesa sanitária animal em rodeios, e também 
do projeto de lei que prevê o uso de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de natureza tributária para o pagamento 
de precatórios alimentares. Seno Romeu Tuma .. 447 

Defesa de celeridade para votação de projeto de 
autoria de S. Ex', que pune a clonagem de cartões de 
crédito. Seno Carlos Bezerra .. 456 

191 Projeto de Lei do Senado n° 162, de 2002, que al
tera a legislação do Imposto de Renda. Seno Ari Stadler.. 470 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 
2002 (nO 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institui a Fundação 

~------
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Universidade Federal do Vale do São Francisco. Seno 
Emília Fernandes .. 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institui a Fundação 
Universidade Federal do Vale do São Francisco. Seno 
José Jorge . 

Discutindo o PrQj..eto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.30712001, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente a República, que institui a Fundação Universida· 
de Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, tendo usa
do da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. José Jorge, 
Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto Freire, 'Casildo 
Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. Francelino Pereira, 
Antonio Carlos Valadares, Carlos Patrocínio e a Sr" Heloísa 
Helena Seno Waldeck Ornelas . 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. 
José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
Freire, Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. 
Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 
Patrocínio e a Sr" Heloísa Helena. Seno Nabor Júnior ...... 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. 
José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
Freire, Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. 
Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 
Patrocínio e a Sr" Heloísa Helena. Seno Roberto Freire .... 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente a República, que institui a Fundação Universida
de Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, tendo usa
do da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. José Jorge, 
Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto Freire, Casildo 
Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. Francelino Pereira, 
Antonío Carlos Valadares, Carlos Patrocínio e a Sr" Heloísa 
Helena Seno Casildo Maldaner .. 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. 
José Jorge, Wa1deck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
Freire, Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. 
Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 
Patrocínio e a Sr" Heloísa Helena. Seno Marluce Pinto .... 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 
2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni· 
versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. 
José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
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Freire, Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. 
481 Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 

Patrocínio e a Sr" Heloísa Helena. Seno Antonio Carlos 
Valadares .. 485 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 48, de 

481 
2002 (na 5.30712001, na Casa de origem), de 'iniciativa do 
Presidente a República, que institui a Fundação Universi
dade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, tendo 
usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. José 
Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto Freire, 
Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. Francelino 
Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos Patrocínio e a 
Sr" Heloísa Helena Seno Francelino Pereira .. 485 

Encaminhando a votação do Projeto de Lei da 

482 
Câmara na 48, de 2002 (na 5.307/2001, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente a República, que institui a 
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. 
Aprovado, tendo usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, 
os Srs. José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, 
Roberto Freire, Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, 
os Srs. Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, 
Carlos Patroclnio e a Sr" Heloísa Helena. Seno Carlos 
Patrocínio . 487 

483 
Leitura do Projeto de Lei na 17, de 2002-CN, que 

abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Mi
nistérios de Minas e Energia e das Comunicações, crédi
to suplementar no valor global de R$49.097.875,OO 
(quarenta e nove milhões, noventa e sete mil, oitocentos 
e setenta e cinco reais), para reforço de dotações consig
nadas no vigente orçamento. Estabelecimento de calen
dário para tramitação da matéria e remessa à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

483 
Seno Luiz Otavlo . 539 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resolução na 27, de 2002 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer na 466, de 2002, com voto contrá
rio do Senador Lauro Campos), que autoriza o Governo 
do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco lnterame

484 ricano de Desenvolvimento (BlO), no valor de cento e 
vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da Améri
ca. (Programa de Recuperação de Rodovias do Estado 
de São Paulo). Seno Ricatdo Santos .. 

Discutindo o Projeto de Resolução na 29, de 
2002 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer na 468, de 
2002, Relator: Senador Paulo Souto), que autoriza o 
Governo do Estado do Acre' a contratar operação de 

484 crédito externo, com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento (BID), no valor total equivalente a ses
senta e quatro milhões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América, de principal, cbm garan
tia da República Federativa do Brasil. (Financiamento 
parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Acre). Sen, Nabor Júnior .. 2 



Projeto de Resolução nO 28, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer nO 467, de 2002, com voto contrário do Se
nador Lauro Campos), que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor equiva
lente a duzentos e nove milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, com o Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. (Finan
ciamento parcial do Sistema de Trens Urbanos do Estado de 
São Paulo - 4" Linha do Metrô). Seno Jonas Pinheiro . 

Projeto de Resolução n° 29, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer n° 468, de 2002), que autoriza o Go
verno do Estado do Acre a contratar operação de crédito 
externo, com Banco Interamericano de Desenvolvimen
to (EID) no valor total equivalente a sessenta e quatro 
milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América, de principal, com garantia da República Fede
rativa do Brasil. (Financiamento parcial do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Acre). Seno Paulo Souto 

Encaminhando a votação de Projeto de Resolução 
nO 29, de 2002, que autoriza o Governo do Estado do Acre 
a contratar operação de crédito externo, com o Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento (BIO), no valor total 
equivalente a sessenta e quatro milhões e oitocentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América, de principal, 
com garantia da República Federativa do Brasil. (Finan
ciamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sus
tentável do Acre). Seno Marina Silva . 

Projeto de Resolução n° 31, de 2002, que renova 
o prazo fixado pelo art. 40 da Resolução nO 20, de 200 I, 
do	 Senado Federal. Seno Paulo Souto . 

Projeto de Resolução n° 30, de 2002, que autoriza 
o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com a Cor
poração Andina de Fomento (CAF), no valor de trinta e 
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da Améri
ca. (Financiamento parcial do Programa de Gerencia
mento da Malha Rodoviária do Estado de Rondônia). 
Aprovado, com voto contrário do Sr. Lauro Campos. 
Seno Jonas Pinheiro . 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2002, 
que acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (ins
titui contribuição para custeio do serviço de iluminação 
pública no Distrito Federal e Municípios) (Tramitando 
em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição 
nO 6, de 2002). Seno Álvaro Dias . 

Proposta de Emenda à Constituição nO 55, de 
200 I, que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com o Poder 
Legislativo Municipal.) Seno Leomar QuintaniJha . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 6, de 2002, 
que acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (ins
titui contribuição para custeio do serviço de iluminação 
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pública no Distrito Federal e Municípios). (Tramitando 
em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição 
nO 3, de 2002). Seno Romero Jucá . 4 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 
100 e 156 da Constituição Federal e o ar!. 81 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e acrescenta os 
arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias (precatórios, ISS', fundo composto 

2 por recursos oriundos de desestatização e CPMF). Seno 
Antonio Carlos Valadares . 206 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nO 
18, de 2002 (n° 40712001, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 100 
e 156 da Constituição Federal e o art 81 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 
85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (precatórios, ISS, fundo composto por recursos 
oriundos de desestatização e CPMF). Seno José Alencar....... 208 

2 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente da República, que alte
ra os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o art. 81 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 
acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, 
fundo composto por recursos oriundos de desestatização 
e CPMF). Seno Fernando Ribeiro . 210 

199 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera os 

292 arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o art. 81 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 
acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, 
fundo composto por recursos oriundos de desestatização 
e CPMF). Seno Lindberg Cury . 211 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli 

492 ca, que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal 
e o art. 81 do Ato das Disposiçôes Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (precatórios, 
ISS, fundo composto por recursos oriundos de desestati
zação e CPMF). Seno Tião Viana .. 212 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição nO 18, de 2002 (nO 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 

3 que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o 
art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (precatórios, 

4 ISS, fundo composto por recursos oriundos de desestati
zação e CPMF). Seno Carlos Patrocínio .. 213 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição nO 18, de 2002 (nO 407/2001, na Câmara 
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dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal 
e o art. 8 I do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (precatóri
os, ISS, fundo composto por recursos oriundos de deses
tatização e CPMF). Seno Waldeck Omelas . 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o 
art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (precatórios, 
ISS, fundo composto por recursos oriundos de desestati
zação e CPMF). Seno Roberto Requião .. 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o 
art. 8 I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, 
fundo composto por recursos oriundos de desestatização 
e CPMF). Seno Geraldo Melo .. 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (nO 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o' 
art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transit:6rias, 
e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, 
fundo composto por recursos oriundos de desestatização 
e CPMF). Seno Antonio Carlos Valadares . 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/200 I, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o 
art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, 
fundo composto por recursos oriundos de desestatização 
e CPMF). Seno Maguito Vilela . 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 19, de 2002 (n° 289/2000, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 
que acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares 
do extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros 
da União. Seno Moreira Mendes .. 

Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2002, 
que acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (ins
titui contribuição para custeio do serviço de iluminação 
pública no Distrito Federal e Municípios) (Tramitando 
em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 6, de 2002). Seno Álvaro Dias .. 

Proposta de Emenda à Constituição n° 6, de 2002, que 
aa-escenta o art. 149-A à Constituição Federal (institui contri-
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buição para custeio do serviço de iluminação pública no 
Distrito Federal e Municípios). Seno Romero Jucá .. 282 

Apelo pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 438, de 200 I, que prevê a expropriação 
das terras onde se verificar a ocorrência de prática de 
trabalho escravo. Seno Ademir Andrade . 560 

213 
RELIGIÃO 

Defende a utilização apenas de documento oficial 
como definidor do' posicionamento da CNBB quanto à 
questão da assinatura do Protocolo Facultativo em pauta. 
Aparte ao Senador Álvaro Dias. Seno Emilia Fernandes ....... 419 

REQUERIMENTO 

214 Requerimento nO 315, de 2002, solicitando a dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer nO 475, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo nO 171, de 2002, 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
João Paulo II para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda .média na cidade de Palmas, Estado do 
Tocantins. Seno Edison Lobão . 185 

Requérimento nO 316, de 2002, solicitando a dis
215 pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 

Parecer n° 476, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 176, de 2002, 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio JK FM 
Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Taguatinga, Distrito 
Federal. Seno Lindberg Cury .. 185 

Requerimento nO 317, de 2002, solicitando a dis
pensa de intersticio e prévia distribuição de avulsos do 

217 Parecer n° 474, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo nO 45, de 2002, que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educa
tiva Apoio para executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Taguatinga, Distrito Federal. 
Seno Lindberg Cury . 186 

Requerimento n° 3 J8, de 2002, solicitando urgên
cia para o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 2002, que 
institui a Fundação Universidade Federal do Vale do 

217 São Francisco. Seno Geraldo Melo .. 186 
Requerimento n° 3 \ 9, de 2002, solicitando urgên

cia para o Projeto de Lei da Câmara n° 1I6, de 2001, 
9ué dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa 
sanitária animal quando da realização de rodeio e dá ou
tras providências. Seno Moreira Mendes . 186 

Requerimento n° 320, de 2002, de iniciativa de 
238 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, solici

tando urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° 147, 
de 2001, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extra
judiciais de tributos, no âmbito dos Estados e do Distri
to Federal e dá outras providências. Seno Romeu Tuma .. 186 

Requerimento n° 321, de 2002, de iniciati va da 
281 Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando trrgência 

para a Mensagem n° J64, de 2002, que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito 



externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor total equivalente a US$35,OOO,OOO.OO (trinta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, 'entre o Governo do Estado de Rondônia e a OJr
poração Andina de Fomento - CM, destinada a financiar, 
parcialmente, o "Programa de Gerenciamento da Malha Ro
doviária do Estado de Rondônia" (Volume Il). Sen. Gilberto 
Mestrinho . 

Requerimento nO 322, de 2002, que pede prefe
rência para que a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002, seja apreciada após o item n° 4 da 
Ordem do Dia da presente sessão. Seno Artur da Távola. 

Requerimento n° 323, de 2002, que pede na for
ma do disposto no inciso 11 do art. 312 e no art. 372 do 
Regimento Interno, destaque para votação em separado 
da expressão " ... , do caput do novo art. 84, proposto no 
art. 3°, da Propsta de Emenda Constitucional nO 18, de 
2002." Seno Romero Jucá .. 

Requerimento n° 324, de 2002, que pedi, nos ter
mos art. 312, inciso lI, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado do art. 85 das Disposições 
Constitucionais Transitórias, constante no art. 4° da 
PEC nO 18/2002. Seno José Eduardo Dutra . 

Requerimento n° 325, de 2002, que pede, nos ter
mos do art. 312, inciso lI, do Regimento interno, desta
que para a votação em separado do art. 3° da PEC nO 18, 
de 2002. Seno Waldeck Omelas .. 

Requerimento n° 326, de 2002, subscrito por lide
ranças partidárias, submetendo ao Plenário, em caráter 
excepcional, proposta de calendário para tramitação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 19, de 2002. Seno 
Moreira Mendes . 

Requerimento nO 327 , de 2002, que pede, nos ler
mos do art. 312, inciso n, do Regimento Interno, destaque 
apara a votação em separado, no art. 3° do Projeto de Lei do 
Senado n° 106, de 2002, da expressão "militar", constante 
do inciso VII do § 2° do art. 121 do Decreto-Lei nO 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940. Sen. Romeu Tuma . 

Requerimento n° 328, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado de Defesa as informações que men
ciona. Seno Heloisa Helena . 

Requerimento nO 329, de 2002, solicitando a retirada, 
em caráter definitivo, do Requerimento nO 306, de 2002, 
que solicita a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Senado n° 543, de 1999. Seno Edison Lobão . 

Requerimento n° 330, de 2002, solicitando ur
gência para o Projeto de Lei da Câmara n° 113, de 
200 I, que acrescenta o Titulo XII ao Código Penal, 
dispondo sobre os crimes previstos em atos interna
cionais, e dispositivo à Lei n° 9.613, de 3 de março 
de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" 
ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção 
da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos 
previstos nesta lei, cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, e dá outras provi
dências. Seno Lúdio Coelho .. 

Requerimento n° 331, de 2002, que pede, nos ter
mos do art. 175, inciso IV, do Regimento Interno, inver
são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
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nos itens n° 5 a I I sejam submetidas ao Plenário antes 
do item I. Seno Emília Fernandes .. 386 

Requerimento nO 332, de 2002, que pede, nos 
termos do art. 279, inciso lI, do Regimento Interno, adi
amento da discussão do Decreto legislativo n° I?OO a 
fim de que a referida proposição seja reexaminada pela 
comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

194 Seno Nabor Júnior .. 424 
Requerimento n° 333, de 2002, que pede, nos 

termos do art. 31 I, inciso I, do Regimento Interno, 
preferência para o item I para ser apreciado antes 

206 da matéria constante do item n° 7, 3 e 4 da Ordem 
do Dia. Seno Romero Jucá .. 433 

Requerimento n° 334, de 2002, que pede, nos 
termos do art. 312, inciso lI, do Regimento Interno do 
Senado Federal, destaque para votação em separado da 
Emenda n° 2, apresentada no Parecer da Comissão de 

221 Constituição, Justiça e Cidadania, à PEC n° 3/2002, que 
"acrescenta o art. 149-A, à Constituição federal" (ilumi
nação pública) Seno Romero Jucá.. .. 433 

Requerimento n° 335, de 2002, que pedi, nos ter
mos do art. 312, inciso lI, do Regimento Interno, desta

221 que para votação em separado da Emenda 2 da CCJ, à 
PEC 3, de 2002. Seno Waldeck Omelas .. 434 

Requerimento n° 336, de 2002, em aditamento ao 
Requerimento n° 300, de 2002, solicitando que a Sessão 

221 Especial do Senado com a finalidade de dar inicio ao 
programa comemorativo dos 11 I anos de existência do 
Senado da República, prevista para o dia 12 de junho do 
corrente, às 10 horas, seja realizada às 12 horas do mes
mo dia. Seno Antônio Carlos Valadares . 447 

242 Requerimento n° 337, de 2002, solicitando a in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do item 4, seja submetida ao Plenário em 2° lugar. 
Sen Moreira Mendes .. 480 

Requerimento n° 338, de 2002, solicitando a in, 
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons

247 tante do item 9, seja submetida ao Plenário em 5° lugar. 
Seno Nabor Júnior .. 480 

281 RODEIOS 

Parabeniza o engajamento da colega quanto à ne
cessidade de vigilância em rodeios para a preservação 

292 
da integridade flsica dos animais. Aparte à Senadora 
Marina Silva. Seno Eduardo Suplicy . 502 

Defende a inclusão da emenda proposta pela Sena
dora Marina Silva, que discorre !d>re a nâo-necessidade de 
se usar utensílios agressivos aos animais na realização de 
rodeios. Aparte ao Senador Jonas Pinheiro. Sen. Heloisa 
Helena .-.•..... 503 

SAÚDE 

Importância da presença do médico junto às co
munidades carentes, conforme demonstrado no último 

386 censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE. Necessidade de fortalecimento da interiorização 
da medicina e do programa Saúde da Família do Governo 
Federal. Seno Mozarildo Cavalcanti .. 108 
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XII 

Comentários à publicação do Compêndio para 
Legisladores sobre HIV/Aids, das Edições Unesco, da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciên
cia e Cultura, de 2000. Sen Lúcio Alcântara . 

Apelo ao Governo Fedeial para apuração de de
núncia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo sobre 
a recauchutagem de aparelhos hospitalares de diagnósti
cos. Seno Carlos Bezerra .. 

SENADO 

Defende a assinatura do protocolo. colocado 
em pauta, esclarecendo algumas questões quanto a 
ele. Aparte à Senadora Heloísa Helena. Seno Emilia 
Fernandes _ . 

Parabeniza o colega pela atuação no Senado Federal 
e considera justa a homenagem prestada a ele na cidade 
de Juassaba, RO. Aparte ao Senador Chico Sartori. Seno 
Moreira Mendes . 

TECNOLOGIA 

Considerações sobre o modelo tecnológico de te
levisão digital a ser implantado no Brasil. Seno Antonio 
Carlos Valadares . 

Ratifica o discurso do colega quanto à cautela 
na implantação da nova tecnologia digital. Aparte ao 
Senador Antonio Carlos Valadares. Seno Roberto Sa
turnino .. 

TRANSPORTE 

147 
Necessidade de recuperação de trecho da 

BR-153, Belém-Brasflia, que atravessa o Estado do To
cantins. Seno Leomar Quintanilha . 555 

UNIVERSIDADE 

285 Elogios à iniciativa do Governo do Maranhão re
ferente ao lançamento de cursinho preparatório nas Uni
versidades Públicas daquele Estado, Ufrna e Uema, des
tinado aos jovens de famílias carentes. Seno Francisco 
Escórcio .. 150 

423 VIOLÊNCIA 

477 

294 

Alerta para os elevados índices de violência e in
segurança, em particular, no entorno do Distrito Federal. 
Defesa da elevação dos salários dos policiais civis e mi
litares goianos, com equiparação aos vencimentos dos 
policiais do Distrito Federal. Seno Mauro Miranda . 

Satisfação pela sanção presidencial da Lei nO 
10.455, de 13 de maio do corrente ano, que modifica o 
art. 69, da Lei n° 9.099, defendendo o afastamento ime
diato do agressor do seu lar, em caso de violência do
méstica. Sen Mauro Miranda .. 

106 

563 

297 

Defesa da implantação, de fato, do Plano Nacional 
de En.frentamento da Violência Sexual lnfanto-Juvenil, cria
do desde junho de 2000. Seno EdWl"do Siqueira Campos ..... 564 



Ata da 74ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 3 de ju nho de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

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

Adir Gen til – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa-
io – Car los Be zer ra – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si-
que i ra Cam pos – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – 
Gil ber to Mes tri nho – Iris Re zen de – Jo nas Pi nhe i ro
– José Agri pi no – José Fo ga ça – José Jor ge – José
Sar ney – La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Luiz
Ota vio – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo za ril do
Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Ri car do San tos – Ro ber to
Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro-
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Tião Vi a na –
Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 33 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. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
 Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 301, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 26, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 465, de
2002, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo), que
au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo
a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com 
o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men-
to (BID), no va lor to tal equi va len te a trin ta a
qua tro mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -

dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com ga ran tia
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci-
a men to par ci al do Pro gra ma de Ação nos
Cor ti ços do Esta do de São Pa u lo).

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.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 em fase de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
 Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 302, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 27, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 466, de
2002, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos), que au to ri za o Go ver no do Esta do de
São Pa u lo a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da União, com o Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID), no va lor de cen to e vin te mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
(Pro gra ma de Re cu pe ra ção de Ro do vi as do
Esta do de São Pa u lo).

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.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 em fase de vo ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
 Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 304, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 28, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 467, de
2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com 
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São
Pa u lo a con tra tar 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 equi va len te a du zen tos e
nove mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen-
vol vi men to– BIRD. (Fi nan ci a men to par ci al
do Sis te ma de Trens Urba nos do Esta do de
São Pa u lo – 4ª Li nha do Me trô).

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.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, por
lap so, no avul so do Pa re cer nº 467, de 2002, cons ta,
por equí vo co o Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2002.
No en tan to, o nú me ro cor re to da re fe ri da pro po si ção
é 28, de 2002.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 em fase de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
 Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 303, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 29, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 468, de
2002, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to), que
au to ri za o Go ver no do Esta do do Acre a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to

(BID), no va lor to tal equi va len te a ses sen ta
e qua tro mi lhões e oi to cen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci-
pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil. (Fi nan ci a men to par ci al do Pro gra-
ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel do
Acre).

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.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or, para dis cu tir.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para dis -

cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro -
je to de Re so lu ção nº 29, de 2002, quar to item da
Ordem do Dia da pre sen te ses são, tem por ob je ti vo
au to ri zar o Go ver no do Esta do do Acre a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri-
ca no de De sen vol vi men to para Re cons tru ção e De-
sen vol vi men to – BID – no va lor to tal equi va len te a
US$64,800 mi lhões, de prin ci pal, com a ga ran tia da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Com es ses re cur sos, de ve rão ser pro mo vi dos
pro gra mas vol ta dos para o de sen vol vi men to
auto-sus ten tá vel do meu Esta do. Não po de ria eu de i-
xar de ma ni fes tar a mi nha apro va ção à con ces são do
re fe ri do em prés ti mo.

Eu gos ta ria ape nas de res sal var um fato. Qu an-
do ocu pei esta mes ma tri bu na do Se na do Fe de ral, há
cer ca de dois me ses, para co men tar o pro to co lo de in -
ten ções que en tão es ta va sen do ce le bra do en tre o
Go ver no do Esta do do Acre e o BID, de cla rei que o
pro je to me re ce ria uma ma i or dis cus são com a so ci e-
da de acre a na, já que a Cláu su la 4.2 do ci ta do pro to-
co lo de in ten ções de ter mi na va que o mes mo de ve ria
ser am pla men te dis cu ti do com os di ver sos seg men-
tos da so ci e da de acre a na.

Na ver da de, ele não foi se quer tra zi do ao co nhe-
ci men to dos Par la men ta res Fe de ra is do Acre, com
as sen to no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Ain da as sim, de cla rei que eu vo ta ria fa vo ra vel-
men te à re fe ri da pro po si ção, des de que ela aten des-
se a to dos os re qui si tos es ta be le ci dos pelo Ban co
Cen tral, pelo Mi nis té rio da Fa zen da, pela Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal e tam bém pela Re so lu ção do
Se na do Fe de ral que dis ci pli na essa ma té ria.

Mes mo di an te des sas ma ni fes ta ções, fui alvo de 
uma sór di da cam pa nha, en ce ta da pe los meus ad ver-
sá ri os, atra vés dos jor na is con tro la dos pelo Go ver no
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do Acre e por meio de pan fle tos dis tri bu í dos, aos mi -
lha res, em to das as ci da des acre a nas, nos qua is se
afir ma va que eu era con trá rio à apro va ção des se pro -
je to e, con se qüen te men te, ao de sen vol vi men to do
Esta do.

Pois bem, Sr. Pre si den te: es tou aqui, hoje, para
em pres tar apo io ao pro je to em pa u ta. Não ape nas em 
meu nome, mas tam bém em nome da Li de ran ça do
PMDB – des men tin do, as sim, de ma ne i ra ca bal, a
cam pa nha sór di da fe i ta con tra mim, no Esta do do
Acre, cer ta men te com ob je ti vos ele i to re i ros, di zen do
que eu era con tra a sua apro va ção.

De modo que de i xo aqui re a fir ma da a de ci são
de vo tar fa vo ra vel men te ao pro je to, por que en ten do
que ele é de real in te res se para o Esta do do Acre e a
sua po pu la ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

A 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, em fase de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)

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 18, de 2002 (nº 407/2001,
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 arts.
100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art.
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, e acres cen ta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as (pre ca tó ri os, ISS, fun-
do com pos to por re cur sos ori un dos de de-
ses ta ti za ção e CPMF), ten do

Pa re cer sob nº 424, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são
da pro po si ção, para efe i to de vo ta ção em
Ple ná rio, a fim de que cada ma té ria seja
apre ci a da se pa ra da men te, por tó pi cos, nos
se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti-
vos que cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100

da par te per ma nen te e 86 e 87 da par te
tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças
pre ten di das so bre o art. 156 da par te per-
ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções
pre ten di das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu -
si vas à CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do
ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus-
são.

Dis cus são da pro pos ta, em pri me i ro tur no. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ex -
tra or di ná ria a re a li zar-se, hoje, às 15 ho ras, para o
pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que 
acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe-
de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel
à ma té ria, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 
2002, que tra mi ta em con jun to.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus-
são.

Dis cus são, em con jun to, das pro pos tas e das
emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para o pros se gui men to da dis cus são.

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to:
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Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
 de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
6, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o
art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui
con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu-
mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

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 55, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni-
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, de 2002, 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, fa vo rá vel
com a Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, e
abs ten ções dos Se na do res José Edu ar do
Du tra e Jef fer son Pé res.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus-
são.

Dis cus são da pro pos ta e da emen da, em pri-
me i ro tur no. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)– As ma-
té ri as dos Itens 9 a 12, em fase de vo ta ção, cons ta-
rão da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná-
ria de ama nhã.

São os se guin tes os itens:

Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 70, de 2002, de ini ci a ti-
va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-

ca, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de 
Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pro va e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 106, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que dis põe so bre os cri mes con tra a
pes soa, con tra o pa tri mô nio, con tra os cos-
tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 107, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que al te ra a Par te Ge ral e os arts. 157, § 
2º, I, 158, 329 e 334 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal – e dá ou tras pro vi dên ci as. Alte ra o
art. 85 da Lei nº 9.099, de 1995, que “dis põe
so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi-
na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Item 12:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 117, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que al te ra e acres cen ta dis po si ti vos à
Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, que
dis põe so bre os cri mes de la va gem ou ocul -
ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a pre ven-
ção da uti li za ção do sis te ma fi nan ce i ro para
os ilí ci tos pre vis tos nes ta Lei; cria o Con se-
lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras –
COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Espe ro
con tar com a pre sen ça das Srªs e dos Srs. Se na do-
res na pró xi ma ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria, a
re a li zar-se hoje, às 15 ho ras.

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va ex tra or di ná ria, a re a li zar-se, hoje, às 15 ho ras,
a se guin te
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ORDEM DO DIA

 – 1 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 
com bi na do com o art. 338, IV, do

 Re gi men to Inter no, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 301, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 26, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 465, de 2002, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor
to tal equi va len te a trin ta a qua tro mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci a-
men to par ci al do Pro gra ma de Ação nos Cor ti ços do
Esta do de São Pa u lo).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 2 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 
com bi na do com o art. 338, IV, do

 Re gi men to Inter no, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 302, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu-
ção nº 27, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 466, de 2002, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za
o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da União, com o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no
va lor de cen to e vin te mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca. (Pro gra ma de Re cu pe ra ção de Ro -
do vi as do Esta do de São Pa u lo).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 3 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
 com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 304, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 28, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 467, de 2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que

au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra-
tar 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 equi va len te a
du zen tos e nove mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com Ban co Inter na ci o-
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to– BIRD.
(Fi nan ci a men to par ci al do Sis te ma de Trens Urba nos
do Esta do de São Pa u lo – 4ª Li nha do Me trô).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 4 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 
com bi na do com o art. 338, IV, do

 Re gi men to Inter no, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 303, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 29, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 468, de 2002, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to),
que au to ri za o Go ver no do Esta do do Acre a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, com Ban co Inte ra me ri-
ca no de De sen vol vi men to (BID) para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to cen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci a-
men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel do Acre).

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.

 – 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 18, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)

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 18, de
2002 (nº 407/2001, 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
arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art. 81 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (pre ca tó ri os,
ISS, fun do com pos to por re cur sos ori un dos de de ses-
ta ti za ção e CPMF), ten do

Pa re cer sob nº 424, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ber nar do Ca bral

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são da pro -
po si ção, para efe i to de vo ta ção em Ple ná rio, a fim de
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que cada ma té ria seja apre ci a da se pa ra da men te, por 
tó pi cos, nos se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti vos que
cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100 da par te per ma nen-
te e 86 e 87 da par te tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças pre ten di das
so bre o art.156 da par te per ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções pre ten di-
das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si vas à
CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

 – 6 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 3, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a

 Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção
Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço
de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi-
os), ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs
1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
que tra mi ta em con jun to.

 – 7 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 6, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a 

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
me ro Jucá, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser -
vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item an te ri or).

 – 8 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 55, DE 2001

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 55, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A

da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes de des pe-
sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, de 2002, 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, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, e abs ten ções dos Se na do res José Edu ar-
do Du tra e Jef fer son Pé res.

 – 9 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 70, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pro va e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

 – 10 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 106, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que dis põe so bre os cri -
mes con tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio, con tra os
cos tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

 – 11 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 107, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra a Par te Ge ral
e os arts. 157, § 2º, I, 158, 329 e 334 do De cre to-Lei nº 
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal – e
dá ou tras pro vi dên ci as. Alte ra o art. 85 da Lei nº
9.099, de 1995, que “dis põe so bre os Ju i za dos Espe -
ci a is Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

 – 12 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 117, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra e acres cen ta
dis po si ti vos à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998,
que dis põe so bre os cri mes de la va gem ou ocul ta ção
de bens, di re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção
do sis te ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta
Lei; cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan-
ce i ras – COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 46 
mi nu tos.)
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Ata da 75ª Sessão Deliberativa Extra or di ná ria
 em 3 de junho de 2002

4ª 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, Mo za ril do Ca val can ti, La u ro Cam pos
José Fo ga ça, Luiz Otá vio, Ro meu Tuma e Be ní cio Sam pa io

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

 Adir Gen til – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io
– Car los Be zer ra – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber-
to Mes tri nho – Iris Re zen de – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney –
La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Luiz Ota vio – Ma ri-
na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo za ril do Ca val can ti –
Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Ra mez
Te bet – Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do
Cu nha Lima – Tião Vi a na – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 33 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

PA RE CE RES

PARECER Nº 477, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri-
men to do Se na do Fe de ral nº 720, de
2001, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou-
tros se nho res Se na do res que re quer seja 
en vi a do 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.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Re -
que ri men to do Se na do Fe de ral nº 720, de 2001, que
re quer “seja en vi a do 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”.

O re fe ri do Re que ri men to, de au to ria do no bre
Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros se nho res Se na do-
res, está da ta do de 29 de no vem bro de 2001, fun da-
men ta-se no art. 222 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, e, con for me de ter mi na o dis po si ti vo em
ques tão, foi dis tri bu í do à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal. Tem por base a ce -
le bra ção, que é le va da a cabo todo ano, no dia 29 de
no vem bro, pe las Na ções Uni das do Dia Inter na ci o nal
de So li da ri e da de para com o Povo Pa les ti no.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Orga ni za ção das Na ções Uni das ele geu o dia
29 de no vem bro para ho me na ge ar o povo pa les ti no
ten do em vis ta que foi nes ta data que, no ano de
1947, a sua 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 do
“Esta do Ára be” na Pa les ti na, ten do a ci da de de Je ru-
sa lém o sta 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,
como se sabe, des ta Re so lu ção re sul tou ape nas o
Esta do de Isra el.

Des de en tão, vem o povo pa les ti no lu tan do pelo
re co nhe ci men to de seu di re i to a um Esta do na ci o nal,
ge ran do si tu a ção de con ti nu a do con fli to na re gião, da
mais ab so lu ta gra vi da de. São ter rí ve is as suas con se-
qüên ci as não só no Ori en te Mé dio, mas em todo o
mun do, con for me de mons tra ram os aten ta dos de 11
de se tem bro úl ti mo.

Embo ra te nha ha vi do ten ta ti vas de se pro mo ver
avan ços nas ne go ci a ções de paz, com a re u nião de

10114 Ter ça-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    7JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Camp Da vid em ju lho de 2000, pou co de po is, em se -
tem bro de 2000, a vi o lên cia en tre os dois po vos re cru-
des ceu em ra zão da vi si ta de Anel Sha ron, na que la
épo ca im por tan te lí der po lí ti co is ra e len se, a um lu gar
sa gra do ára be.

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 frus tra das, cul -
mi nan do com a pre sen te si tu a ção nos ter ri tó ri os pa -
les ti nos.

Embo ra a data de 29 de no vem bro, em que se
co me mo ra o Dia Inter na ci o nal de So li da ri e da de para
com o Povo Pa les ti no, já hou ves se trans cor ri do há al -
gum tem po, ao nos ser dis tri bu í da a pre sen te ma té ria
para re la tar, em 19 de mar ço do cor ren te ano, não nos 
pa re ce ex tem po râ nea a pro po si ção em tela, até mes -
mo ten do em vis ta a re cen te es ca la da do con fli to no
Ori en te Mé dio.

III – Voto

Por todo o ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 720, de 2001.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – João
Alber to Sou za, Vice-Pre si den te (no Exer cí cio da
Pre si dên cia) – Ro meu Tuma, Re la tor – Íris Re zen de
– Tião Vi a na – Luiz Otá vio – Ro ber to Sa tur ni no –
Gil ber to Mes tri nho – Fran cis co Escór cio – Ge ral-
do Cân di do – Ari Stad ler – José Agri pi no – Emí lia
Fer nan des.

PARECER Nº 478, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de 2002,
de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da
que de no mi na Vi a du to Mú cio Te i xe i ra o
vi a du to lo ca li za do no Km 166 da BR-060.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos.

I – Re la tó rio

Vem 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 68, de 2002, de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi -
ran da, que visa a dar o nome Vi a du to Mú cio Te i xe i ra
ao vi a du to lo ca li za do no Km 166 da BR-060, no Mu ni-
cí pio de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

O au tor apre sen ta o ho me na ge a do, Mú cio Te i-
xe i ra, como um ci da dão de ori gem hu mil de que se
des ta cou por sua luta pelo de sen vol vi men to do Esta -
do de Go iás, bem como da Re gião Cen tro-Oes te. Na
vida pú bli ca, Mú cio Te i xe i ra foi Di re tor do Ban co do

Bra sil, Di re tor-Se cre tá rio do Ban co do Esta do de Go -
iás e Se cre tá rio de Esta do de Go iás. Sin to ni za do com 
os pro ble mas do se tor agro pe cuá rio, seus es for ços
te ri am lhe vá li do o re co nhe ci men to como um dos pro -
pul so res do in cre men to agrí co la no Esta do.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to no 
trans cur so do pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são ana li sar a pro po si-
ção sob os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va, as sim como o exa me da
ques tão de mé ri to.

Obser va mos que o PLS nº 68, de 2002, não
con tém ví ci os de ini ci a ti va e apre sen ta-se em con for-
mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is e as nor mas
da boa téc ni ca le gis la ti va. Encon tra-se, ade ma is, am -
pa ra do pela Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979,
que 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 es ta be le ce
que, me di an te lei es pe ci al, 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 à ter mi no lo gia ofi ci al, 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.

A ini ci a ti va do Se na dor Ma u ro Mi ran da mos-
tra-se tam bém ade qua da no que tan ge ao mé ri to,
ten do em vis ta que a bi o gra fia de Mú cio Te i xe i ra o
cre den cia far ta men te para a pre sen te ho me na gem.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela Apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Re la tor ad hoc – Ma gui to Vi le la, Re la tor.

Of. Nº CE/37/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
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,
Pro je to de Lei do Se na do nº 68 de 2002, de au to ria de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da
que, de no mi na “Vi a du to Mú cio Te i xe i ra o vi a du to lo -
ca li za do no Km 166 da BR-060.

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den-
te da Co mis são de Edu ca ção.
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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 479, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 82, de 2002,
de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que de no mi na ‘Vi a du to Oví dio José dos
San tos’ o vi a du to lo ca li za do no km 620
da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio de Mor -
ri nhos, no Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor (Ad Hoc): Se na dor Edu ar do S. Cam pos

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para exa -
me, o Pro je to de Lei do Se na do nº 82, de 2002, de au -
to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da, que de no mi na “Vi a-
du to Oví dio José dos San tos” o vi a du to lo ca li za do no
km 620 da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio de Mor ri-
nhos, no Esta do de Go iás.

O au tor, ao jus ti fi car seu pro je to, des ta ca que o ho -
me na ge a do, nas ci do em uma fa zen da no mu ni cí pio de
Mor ri nhos, de di cou sua vida aos in te res ses da co le ti vi da-
de em que vi veu e à de fe sa de seus ide a is e dos di re i tos
das pes so as. As ati vi da des pú bli cas exer ci das por Oví dio
José dos San tos en vol ve ram des de a con tri bu i ção para o 
bem-es tar de co mu ni da des ca ren tes da re gião, me di an te
o apor te de ali men tos e re cur sos fi nan ce i ros, até a par ti-
ci pa ção à fren te de mo vi men tos par ti dá ri os, onde lu ta va
para que a co e rên cia e a jus ti ça sem pre im pe ras sem nas 
ações po lí ti cas, sen do seu voto fre qüen te men te de ci si vo
para a so lu ção de im pas ses.

Na Co mis são de Edu ca ção, o pro je to não re ce-
beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

É me ri tó ria a in di ca ção do nome de Oví dio José
dos San tos para dar nome ao vi a du to, lo ca li za do na
BR – 153, que dá aces so à lo ca li da de de Mor ri nhos.
Tra ta-se do re co nhe ci men to do va lor des se ho mem
que pa u tou sua vida pú bli ca pela de di ca ção à ter ra
na tal. Essa ho me na gem, a par de tra du zir o sen ti men-
to de gra ti dão da co mu ni da de por aque le que tão bem 
os ser viu, de ve rá cons ti tu ir um exem plo de es pí ri to
pú bli co a to dos os seus con ci da dãos.

No que tan ge aos as pec tos le ga is, o pro je to en -
con tra res pal do na 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. Se gun do essa lei, 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 re ce ber, me di-
an te lei es pe cí fi ca, 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.

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 nº 82, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, Re la tor.
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OF. nº CE/36-2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te ,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, cm re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 82 de 2002, de au to ria de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da
que, de no mi na ”Vi a du to Oví dio José dos San tos o vi -
a du to lo ca li za do no km 620 da Ro do via BR-153, no
Mu ni cí pio de Mor ri nhos, no Esta do de Go iás.

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca 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 BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Pre si den-
te da Re pú bli ca – Eli seu Re sen de.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 480, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2002
(nº 4.326/2001, na ori gem), que con fe re
ao Go ver na dor Má rio Co vas a de sig na-
ção de Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2002 (nº
4.326, de 2001, na ori gem), de au to ria da De pu ta da
Nair Xa vi er Lobo, atri bui ao Go ver na dor Má rio Co vas
o tí tu lo de ”Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal“.

A pro po si ção, em seu art. 2º, au to ri za a re mis-
são ao epí te to nas pu bli ca ções ofi ci a is, quan do for ci -
ta do o nome do ho me na ge a do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to de lei foi
apro va do, ten do re ce bi do pa re cer fa vo rá vel da Co mis-
são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to e da Co mis são de 
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. Em exa me na Co -
mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, a pro po si ção
não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O pro je to em epí gra fe pres ta ho me na gem a um
dos mais des ta ca dos ho mens pú bli cos da cena na ci-
o nal con tem po râ nea, o fa le ci do se na dor e go ver na-
dor do Esta do de São Pa u lo Má rio Co vas.

A ini ci a ti va, além de tor nar pú bli cos os mé ri tos
de Má rio Co vas re la ti vos à atu a ção em mais uma de 
suas vá ri as fren tes de in te res se, por in ter mé dio da
sua de sig na ção como ”Pa tro no do Tu ris mo Na ci o-
nal“, cons ti tui, tam bém, uma for ma de per pe tu ar o
exem plo do po lí ti co, cujo fa le ci men to, em 2001, foi
mo ti vo de in ten sa ma ni fes ta ção de pe sar por par te
da po pu la ção do seu Esta do e por todo o País.

Como bem apon tou a jus ti fi ca ção do pro je to, a
ho me na gem res ga ta um as pec to, en tre mu i tos, em
que o tra ba lho e a per so na li da de de Má rio Co vas se
des ta ca ram.

Tal as pec to, me nos co nhe ci do pelo ci da dão co -
mum, re fe re-se ao seu em pe nho e à sua mi li tân cia em 
fa vor do tu ris mo, área hoje re co nhe ci da como de vi tal
in te res se no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi-
co e cul tu ral de uma na ção.

Ape sar de cons ti tu ir um tema re la ti va men te
novo como co nhe ci men to or ga ni za do, o tu ris mo é
uma das mais an ti gas ati vi da de hu ma nas. Entre tan to,
só após a de mons tra ção re cen te de seus im por tan tes
re fle xos so bre a dis tri bu i ção de ren da, a ex pan são do
mer ca do de tra ba lho e a ge ra ção de em pre gos, o tu -
ris mo vem me re cen do aten ção não ape nas dos em -
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pre en de do res, mas do Esta do, in cen ti van do a de fi ni-
ção de po lí ti cas pú bli cas re que ri das para o de sen vol-
vi men to do se tor.

Nes se sen ti do, en ten de mos que a ho me na gem
à mar can te car re i ra po lí ti ca de Má rio Co vas e seu em -
pe nho pes so al pelo in cre men to da ati vi da de tu rís ti ca
re dun da, ain da, em re co nhe ci men to à im por tân cia in -
con tes tá vel do pró prio se tor.

III – Voto

Pelo ex pos to, e por não en con trar mos óbi ces da
na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca ou de téc ni ca le gis la ti va,
ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 32, de 2002 (nº 4.326, de 2001, na ori gem).

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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PARECER Nº 481, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 123, de 2002,
do Se na dor Pa u lo Har tung, que “de no mi-
na Sér gio Ce ot to a pon te so bre o rio
Doce, na va ri an te da BR-259, no Mu ni cí-
pio de Co la ti na – ES”.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para exa me
em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº
123, de 2002, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung,
que de no mi na ”Sér gio Ce ot to“ a pon te so bre o rio Doce, 
lo ca li za da na va ri an te da BR-259, no Mu ni cí pio de Co -
la ti na, Esta do do Espí ri to San to.

O ho me na ge a do, con for me re la to do au tor da pro -
po si ção, nas ceu em Cas te lo, mas ado tou Co la ti na
como sua ci da de do co ra ção, ten do aí co me ça do sua
vida pro fis si o nal como mé di co. Na dé ca da de 70, en trou
para a vida po lí ti ca da ci da de, or ga ni zan do o Par ti do da
Mo vi men ta ção De mo crá ti ca Bra si le i ra (PMDB) lo cal, 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.

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.

II – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 123, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ca cil-
do Mal da ner, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor.
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Of. nº CE/35/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

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,
Pro je to de Lei do Se na do nº 123 de 2002, de au to ria
de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Pa u lo Har tung
que, ”De no mi na Sér gio Ce ot to, a pon te so bre o Rio
Doce na va ri an te da BR 259, no mu ni cí pio de Co la ti-
na, Esta do do Espí ri to San to“.

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.

PARECER Nº 482, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 343, de
2001 (nº 899, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que ”apro va o ato que re no va a 
con ces são da Rá dio Ca tu ri té Ltda, para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Gran de, Esta do da Pa ra í ba“.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 343, de 2001 (nº 899, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Ca tu ri té Ltda, para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa-
ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 816,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
23 de maio de 2000 que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 3º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em-
pre en di men to Rá dio Ca tu ri té Ltda, (cf. fl. 140):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Luis Gon za ga Fer nan des 43.314,73
• Lou ril do So a res da Sil va 1. 1.382,38
• Ge ni val Sa ra i va de Fran ça 1.382,38
To tal de Co tas 46.079,49

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 Fran cis tô nio Pin to.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 343, de 2001, evi den-
cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi -
can do ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ca tu ri té
Ltda, aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga-
is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi -
na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na,
Re la tor.
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PARECER Nº 483, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 178, de
2002 (nº 1.573, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que ”apro va o ato que ou tor-
ga con ces são à Fun da ção 15 de Agos to,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ju a ze i ro do 
Nor te, Esta do do Ce a rá“.  Re la tor: Se na-
dor Re gi nal do Du ar te.

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.162,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 24 de ou tu bro de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção 15 de
Agos to, para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men-
te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Ju a ze i ro do Nor te, Esta do do Ce a-
rá. Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za-
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to, e apro va-
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za-
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção 15 de Agos -
to (cf. fl. 139):

• Di re tor Pre si den te – Fá ti ma Mana Sam pa io Ro lim

• Di re tor Vice-Pre si den te – Ma ria Adri a ne Cou to Fe i to sa

• Di re tor Pri me i ro Se cre tá rio – Éli da So cor ro de Fre i tas Alme i da

• Di re tor Se gun do Se cre tá rio – Fran cis co Wil ton de Alme i da

• Di re tor Pri me i ro Te sou re i ro – Fran cis co Ju ran di de Ma ce do

• Di re tor Se gun do Te sou re i ro – Antô nio José Sa lus ti a no

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi-
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 178, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.
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PARECER Nº 484, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 165, de
2002 (nº 1.265, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor-
ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral e
Edu ca ci o nal de Ita jaí, para exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Jo in vil le, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 744,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral
e Edu ca ci o nal de Ita jaí para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Jo in vil le, Esta do de 
San ta Ca ta ri na. Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, a ou tor ga será con ce di da
me di an te au to ri za ção do Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca e for ma li za da sob a for ma de con vê nio,
após a apro va ção do Con gres so Na ci o nal, con for-
me dis pos to no art. 223, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral. A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te. O re fe ri-
do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra
dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel de seu
re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o

pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va -
za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral e
Edu ca ci o nal de Ita jaí (cf. fls. 130/131):

• Di re tor Pre si den te – José Car los Fran ce li no

• Di re tor Admi nis tra ti vo – San dra Ma ria Ba cu rau de Alen car

• Di re tor de Pro du ção e Pro gra ma ção – Jane Mara Ber nar des Cu nha

• Di re tor Téc ni co – Anas tá cio Ber nar des

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi-
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens. Além dis so,
de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o di fu-
são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da União,
es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da ções
cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va, con -
for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tui o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 165, de 2002.

Sala da Co mis são 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor.
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PARECER Nº 485, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 113, de 2001 (nº 4.143/2001, na 
ori gem), que acres cen ta o Tí tu lo XII ao
Có di go Pe nal, dis pon do so bre os cri mes
pre vis tos em atos in ter na ci o na is, e dis-
po si ti vo à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, que ”dis põe so bre os cri mes de la -
va gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e
va lo res, a pre ven ção da uti li za ção do Sis -
te ma Fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta lei, cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras (COAF) e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 113,
de 2001, que pre ten de acres cen tar o Tí tu lo XII ao
Có di go Pe nal, para nele in se rir ti pos pe na is de cor-
ren tes de tran sa ções co mer ci a is in ter na ci o na is.

O art. 1º do pro je to dis põe que ”esta lei visa
dar efe ti vi da de ao De cre to nº 3.678, de 30 de no-
vem bro de 2000, que pro mul ga a Con ven ção so bre
o Com ba te da Cor rup ção de Fun ci o ná ri os Pú bli cos
Estran ge i ros em Tran sa ções Co mer ci a is, con clu í da
em Pa ris, em 17 de de zem bro de 1997“.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, da Câ ma ra dos De pu ta dos, apro vou-se
pa re cer do re la tor, Dep. André Be nas si, pela cons ti-
tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va e, no
mé ri to, pela apro va ção com subs ti tu ti vo, con tra os
vo tos dos De pu ta dos José Ro ber to Ba to chio, Fer-
nan do Co ru ja e Nel son Trad.

Nes ta Casa, no pra zo re gi men tal, não hou ve
ofe re ci men to de emen das ao pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 2000, apro vou
o tex to da Con ven ção so bre o Com ba te da Cor rup ção
de Fun ci o ná ri os Pú bli cos Estran ge i ros em Tran sa-
ções Co mer ci a is Inter na ci o na is, con clu í da em Pa ris,
em 17 de de zem bro de 1997.

A re fe ri da Con ven ção, pro mul ga da pelo De cre to
nº 3.678, de 30 de no vem bro de 2000, con si de ra ,que
a cor rup ção é um fe nô me no di fun di do nas Tran sa-

ções Co mer ci a is Inter na ci o na is, in clu in do o co mér cio
e o in ves ti men to, que des per ta sé ri as pre o cu pa ções
mo ra is e po lí ti cas, aba la a boa go ver nan ça e o de sen-
vol vi men to eco nô mi co e dis tor ce as con di ções in ter-
na ci o na is de com pe ti ti vi da de.

Leva em con ta a Re co men da ção Re vi sa da so -
bre o Com ba te à Cor rup ção em Tran sa ções Co mer-
ci a is Inter na ci ona is, ado ta da pelo Con se lho da
Orga ni za ção para a Co o pe ra ção Eco nô mi ca e o
De sen vol vi men to (OCDE), em 23 de maio de
1997, que re i vin di cou me di das efe ti vas para de ter,
pre ve nir e com ba ter a cor rup ção de fun ci o ná rio
pú bli cos es tran ge i ros li ga dos a Tran sa ções Co-
mer ci a is Inter na ci o na is, e par ti cu lar men te a ime di-
a ta cri mi na li za ção de tais atos de cor rup ção, de
for ma efe ti va e co or de na da.

De re gra, para o cum pri men to de tra ta dos em 
ma té ria pe nal, é pre ci so que se res pe i tem os prin -
cí pi os da es pe ci a li da de e re ci pro ci da de. A fal ta de
de fi ni ção dos cri mes di fi cul ta a co o pe ra ção in ter-
na ci o nal, por que essa só será abran gen te se a in -
fra ção for tam bém pre vi sí vel no Esta do em que
acon te ce o fato.

Os cri mes de cor rup ção, trá fi co de in fluên cia
e la va gem de di nhe i ro; em bo ra se jam clás si cos,
exi gem me lhor es pe ci fi ci da de, por quan to têm atin gi-
do di men são trans na ci o nal e ame a ça do todo o sis-
te ma po lí ti co do Esta do.

Dos de ten to res do po der, que ace i tam o jogo
da cor rup ção, apos sou- se um sen ti men to de pro pri-
e da de das co i sas do Esta do, o que tem ca u sa do ce -
ti cis mo à po pu la ção e a des le gi ti mi za ção do go ver-
no. Os va lo res mo ra is de vem pre va le cer so bre os
va lo res po lí ti cos, de modo que as for ças da cor rup-
ção não aba lem o re gi me de mo crá ti co.

O pre sen te pro je to, se trans for ma do em lei,
tra rá ma i or efe ti vi da de ao com ba te dos cri mes or -
ga ni za dos por fun ci o ná ri os es tran ge i ros, ga ran tin-
do a guar da do in te res se pú bli co e ma i or co o pe ra-
ção in ter na ci o nal.

III – Voto

Isso pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 113, de 2001, que está de acor -
do com os gran des prin cí pi os da mo der na cri mi no lo-
gia trans na ci o nal, com as se guin tes emen das de re -
da ção, que vi sam aper fe i ço ar a téc ni ca le gis la ti va do
pro je to, ajus tan do mais ade qua da men te o seu tex to
ao do Có di go Pe nal.
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EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta do pro je to a se guin te re da ção:

Acres cen ta o Ca pí tu lo II-A ao Tí tu lo
XI do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, e dis po-
si ti vo à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, que dis põe so bre os cri mes de ‘la -
va gem’ ou ocul ta ção de bens, di re i tos e
va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do Sis -
te ma Fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta lei, cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras (COAF), e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2-CCJ 

Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 2º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go-
rar acres ci do do se guin te Ca pí tu lo II-A: 

TÍTULO XI

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

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

CAPÍTULO II-A
Dos Cri mes Pra ti ca dos por Par ti cu lar

Con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca Estran ge i ra

“Cor rup ção ati va em tran sa ção co mer ci al in ter-
na ci o nal

Art. 337-B. Pro me ter, ofe re cer ou dar, di re ta ou
in di re ta men te, van ta gem in de vi da a fun ci o ná rio pú bli-
co es tran ge i ro, ou a ter ce i ra pes soa, para de ter mi-
ná-lo a pra ti car, omi tir ou re tar dar ato de ofí cio re la ci o-
na do à tran sa ção co mer ci al in ter na ci o nal:

Pena – re clu são, de um a oito anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da
de um ter ço, se, em ra zão da van ta gem ou
pro mes sa, o fun ci o ná rio pú bli co es tran ge i ro
re tar da ou omi te o ato de ofí cio, ou o pra ti ca
in frin gin do de ver fun ci o nal.“ (NR)

“Trá fi co de in fluên cia em tran sa ção co mer ci al in -
ter na ci o nal

Art. 337-C. So li ci tar, exi gir, co brar ou ob ter, para
si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta men te, van ta gem
ou pro mes sa de van ta gem a pre tex to de in flu ir em,
ato pra ti ca do por fun ci o ná rio pú bli co es tran ge i ro no
exer cí cio de suas fun ções, re la ci o na do a tran sa ção

co mer ci al in ter na ci o nal. Pena – re clu são, de dois a
cin co anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da da me ta-
de, se o agen te ale ga ou in si nua que a van ta gem é
tam bém des ti na da a fun ci o ná rio es tran ge i ro.“ (NR)

”Fun ci o ná rio pú bli co es tran ge i ro

Art. 337-D. Con si de ra-se fun ci o ná rio pú bli co
es tran ge i ro, para os efe i tos pe na is, quem, ain da que 
tran si to ri a men te ou sem re mu ne ra ção, exer ce car go,
em pre go ou fun ção pú bli ca em en ti da des es ta ta is
ou em re pre sen ta ções di plo má ti cas de país es tran-
ge i ro.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se a fun ci o ná rio pú-
bli co es tran ge i ro quem exer ce car go, em pre go ou
fun ção em em pre sas con tro la das, di re ta men te ou in -
di re ta men te, pelo Po der Pú bli co de país es tran ge i ro
ou em or ga ni za ções pú bli cas in ter na ci o na is.” (NR) 

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 3-CCJ 

Dê-se a se guin te re da ção ao in ci so VIII cujo
acrés ci mo ao art. 1º da Lei nº 9.613/98 é pro pos to, no
art. 3º do pro je to:

”Art. 3º ..................................................
Art. 1º ...................................................
VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a

ad mi nis tra ção pú bli ca es tran ge i ra (arts.
337-B, 337-C e 337-D do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal).” (NR) 

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te  – Luiz Otá vio, – Re la tor
– Fer nan do Ri be i ro –  Ari Stad ler – Ri car do San -
tos – Ro ber to Fre i re – Re gi nal do Du ar te – Ro-
meu Tuma – Wel ling ton Ro ber to – José Fo ga ça – 
Lú cio Alcân ta ra – Osmar Dias – Anto nio Car los
Ju ni or.

DOCUMENTO ANEXADO, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.

Re la tó rio da Co mis são de Cons ti tu i-
ção Jus ti ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 113, de 2001, (nº
4.143, de 2001, na ori gem), que “Acres-
cen ta o Tí tu lo XII ao Có di go Pe nal, dis-
pon do so bre os cri mes pre vis tos em atos 
in ter na ci o na is, e dis po si ti vo à Lei nº
9.613, de 3 de mar ço de 1998, que ”dis-
põe so bre os cri mes de la va gem ou ocul -
ta ção de bens, di re i tos e va lo res, a pre-
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ven ção da uti li za ção do Sis te ma Fi nan ce-
i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta Lei,
cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da-
des Fi nan ce i ras – COAF e dá ou tras pro -
vi dên ci as."

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 113, de
2001, que pre ten de acres cen tar o Tí tu lo XII ao Có di-
go Pe nal, para in se rir ti pos pe na is de cor ren tes de
tran sa ções co mer ci a is in ter na ci o na is.

O art. lº do pro je to dis põe que “Esta Lei visa dar
efe ti vi da de ao De cre to nº 3.678, de 30 de no vem bro
de 2000, que pro mul ga a Con ven ção so bre o Com ba-
te da Cor rup ção de Fun ci o ná ri os Pú bli cos Estran ge i-
ros em Tran sa ções Co mer ci a is, con clu í da em Pa ris,
em 17 de de zem bro de 1997".

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção, da Câ ma ra dos De pu ta dos, hou ve apro va ção
do pa re cer do re la tor do Dep. André Be nas si, pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca Le gis la ti va
e, no mé ri to, pela apro va ção com subs ti tu ti vo, con tra
os vo tos dos De pu ta dos José Ro ber to Ba to chio, Fer -
nan do Co ru ja e Nel son Trad. Nes ta Casa, no pra zo re -
gi men tal, não hou ve ofe re ci men to de emen das ao
pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 2000, apro vou
o tex to da Con ven ção so bre o Com ba te da Cor rup ção
de Fun ci o ná ri os Pú bli cos Estran ge i ros em Tran sa-
ções Co mer ci a is Inter na ci o na is, con clu í da em Pa ris,
em 17 de de zem bro de 1997.

A re fe ri da Con ven ção, pro mul ga da pelo De cre to
nº 3.678, de 30 de no vem bro de 2000, con si de ra que
a cor rup ção é um fe nô me no di fun di do nas Tran sa-
ções Co mer ci a is Inter na ci o na is, in clu in do o co mér cio
e o in ves ti men to, que des per ta sé ri as pre o cu pa ções
mo ra is e po lí ti cas, aba la a boa go ver nan ça e o de sen-
vol vi men to eco nô mi co, e dis tor ce as con di ções in ter-
na ci o na is de com pe ti ti vi da de.

Leva em con ta a Re co men da ção Re vi sa da so -
bre o Com ba te à Cor rup ção em Tran sa ções Co mer ci-
a is Inter na ci o na is, ado ta da pelo Con se lho da Orga ni-
za ção para a Co o pe ra ção Eco nô mi ca e o De sen vol vi-
men to (OCDE), em 23 de maio de 1997, que re i vin di-
cou me di das efe ti vas para de ter, pre ve nir e com ba ter
a cor rup ção de fun ci o ná ri os pú bli cos es tran ge i ros li -
ga dos a Tran sa ções Co mer ci a is Inter na ci o na is, e

par ti cu lar men te a ime di a ta cri mi na li za ção de tais atos
de cor rup ção, de for ma efe ti va e co or de na da.

De re gra, para o cum pri men to de tra ta dos em ma -
té ria pe nal, é pre ci so que se res pe i tem os prin cí pi os da
es pe ci a li da de e re ci pro ci da de. A fal ta de de fi ni ção dos
cri mes di fi cul ta a co o pe ra ção in ter na ci o nal, por que
essa só será abran gen te se a in fra ção for tam bém pre vi-
sí vel no Esta do em que acon te ce o fato. Os cri mes de
cor rup ção, trá fi co de in fluên cia e la va gem de di nhe i ro,
em bo ra se jam clás si cos, exi gem me lhor es pe ci fi ci da de,
por quan to tem atin gi do di men são trans na ci o nal e ame -
a ça do todo o sis te ma po lí ti co do Esta do.

Os de ten to res do po der que ace i tam o jogo da
cor rup ção têm in ter na li za do um sen ti men to de pro pri-
e da de das co i sas do Esta do, tra zen do ce ti cis mo à po -
pu la ção e des le gi ti mi zan do o go ver no. Os va lo res axi -
o ló gi cos de vem pre va le cer den tre os va lo res po lí ti-
cos, de modo que as for ças da cor rup ção não aba lem
o re gi me de mo crá ti co.

O pre sen te pro je to, se trans for ma do em lei, tra rá
ma i or efe ti vi da de ao com ba te dos cri mes or ga ni za dos
por fun ci o ná ri os es tran ge i ros, ga ran tin do a guar da do
in te res se pú bli co e ma i or co o pe ra ção in ter na ci o nal.

III – Voto

Isso pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 113, de 2001, que está de acor -
do com os gran des prin cí pi os da mo der na cri mi no lo-
gia trans na ci o nal.

Sala da Co mis são,    – Ber nar do Ca bral, Pre si-
den te – Luiz Pon tes, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de ”la va-
gem“ ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta lei; cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO II
Dis po si ções Pro ces su a is Espe ci a is

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

....................................................................................
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Art. 3º Os cri mes dis ci pli na dos nes ta lei são in -
sus ce tí ve is de fi an ça e li ber da de pro vi só ria e, em
caso de sen ten ça con de na tó ria, o juiz de ci di rá fun da-
men ta da men te se o réu po de rá ape lar em li ber da de.

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

....................................................................................
Pre si dên cia da Re pú bli ca
Sub che fia para Assun tos Ju rí di cos

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:

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

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

TÍTULO XI
Dos Cri mes Con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca

....................................................................................
So ne ga ção de con tri bu i ção pre vi den ciá ria
Art. 337-A. Su pri mir ou re du zir con tri bu i ção so -

ci al pre vi den ciá ria e qual quer aces só rio, me di an te as
se guin tes con du tas: (Arti go acres cen ta do pela Lei nº
9.983, de 14-7-2000)

I – omi tir de fo lha de pa ga men to da em pre sa ou
de do cu men to de in for ma ções pre vis to pela le gis la-
ção pre vi den ciá ria se gu ra dos em pre ga do, em pre sá-
rio, tra ba lha dor avul so ou tra ba lha dor au tô no mo ou a
este equi pa ra do que lhe pres tem ser vi ços; (Alí nea
acres cen ta da pela Lei nº 9.983, de 14-7-2000)

II – de i xar de lan çar men sal men te nos tí tu los
pró pri os da con ta bi li da de da em pre sa as quan ti as
des con ta das dos se gu ra dos ou as de vi das pelo em -
pre ga dor ou pelo to ma dor de ser vi ços; (Alí nea acres -
cen ta da pela Lei nº 9.983, de 14-7-2000)

III – omi tir, to tal ou par ci al men te, re ce i tas ou lu -
cros au fe ri dos, re mu ne ra ções pa gas ou cre di ta das e
de ma is fa tos ge ra do res de con tri bu i ções so ci a is pre-
vi den ciá ri as: (Alí nea acres cen ta da pela Lei nº 9.983,
de 14-7-2000)

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co) anos, e
mul ta.

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

....................................................................................
Sub se cre ta ria de Infor ma ções
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,

e eu, Antô nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te do Se na-

do Fe de ral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi-
men to Inter no, pro mul go o se guin te:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 125, DE 2000

Apro va o tex to(*) da Con ven ção so-
bre o Com ba te da Cor rup ção de Fun ci o-
ná ri os Pú bli cos Estran ge i ros em Tran sa-
ções Co mer ci a is Inter na ci o na is, con clu í-
da em Pa ris, 17 de de zem bro de 1997.

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

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

PARECER Nº 486, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 2, de 2002, ten do como 1º 
sig na tá rio o Se na dor Ri car do San tos,
que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu-
ca ção).

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Sub me te-se à apre ci a ção des ta Co mis são a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 2002, de
ini ci a ti va do Se na dor Ri car do San tos e subs cri ta por
ou tros Se nho res Se na do res, que al te ra o § 5º do art.
212 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que dis põe so bre o sa lá-
rio-edu ca ção.

O sa lá rio-edu ca ção, se gun do a nor ma cons ti tu-
ci o nal em vi gor, é uma fon te adi ci o nal de fi nan ci a-
men to do en si no fun da men tal. A pro pos ta em exa me
es ten de o be ne fí cio para a edu ca ção in fan til que, jun -
ta men te com o en si no fun da men tal, pas sa ria a con tar
com os re cur sos des sa con tri bu i ção so ci al.

De acor do com a jus ti fi ca ção da pro pos ta, em
2000, 98,9% das cri an ças de sete a qua tor ze anos de
ida de es ta vam ma tri cu la das no en si no fun da men tal.
Ape sar de es tar mos mu i to per to da uni ver sa li za ção
do en si no fun da men tal, a di fe ren ça en tre as va gas
dis po ní ve is e o nú me ro de cri an ças na fa i xa etá ria de
aten di men to obri ga tó rio che ga a 30%. Essa oci o si da-
de de va gas ten de a se am pli ar à me di da que re du-
zem a dis tor ção ida de-sé rie, a re pro va ção e a eva são
de alu nos.

Ade ma is, as pro je ções de mo grá fi cas apon tam
de crés ci mo do nú me ro de cri an ças, em vir tu de da di mi-
nu i ção das ta xas de fe cun di da de e na ta li da de no País.

A oti mi za ção do en si no fun da men tal as so ci a da
ao me nor nú me ro de cri an ças na fa i xa etá ria de sete
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a qua tor ze anos con du zem à li mi ta ção do nú me ro de
va gas do en si no fun da men tal.

Enquan to se pre vê a len ta li mi ta ção de va gas
oci o sas no en si no fun da men tal, a edu ca ção in fan til,
em ra zão de es cas sez de re cur sos, aco lhe ape nas
23,1% das cri an ças, de zero a seis anos de ida de.

A im por tân cia da edu ca ção in fan til no de sen vol-
vi men to da ca pa ci da de cog ni ti va e, con se qüen te-
men te, o pos te ri or ren di men to es co lar das cri an ças
jus ti fi cam o em pe nho para am pli a ção das va gas em
cre ches e pré-es co las.

Con si de ran do a im por tân cia da edu ca ção in fan-
til no de sen vol vi men to in te gral da cri an ça e a in su fi-
ciên cia de va gas em cre ches e pré-es co las, a pro pos-
ta em co men to es ten de o uso do sa lá rio-edu ca ção à
edu ca ção in fan til pú bli ca, de modo a ali vi ar a per sis-
ten te es cas sez de re cur sos nes sa mo da li da de de
edu ca ção. Não fo ram apre sen ta das emen das à pro-
po si ção, no de cor rer do pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Nos pri me i ros anos de vida co me ça a ser de ci di-
do o fu tu ro es co lar e pro fis si o nal do in di ví duo, bem
como a for ma ção de sua per so na li da de. Por tan to, o
aten di men to es co lar deve ter iní cio em cre ches e
pré-es co las, de modo a as se gu rar o de sen vol vi men to
in te gral da cri an ça.

A ofer ta da edu ca ção in fan til, no Bra sil, é in su fi-
ci en te para aten der a de man da da so ci e da de. Ape nas
60% das cri an ças, de qua tro a seis anos fre qüen tam
a pré-es co la. As cre ches aco lhem me nos de 10% das
cri an ças de zero a três anos.

Além do re du zi do nú me ro de va gas, a qua li da de
dos ser vi ços ofe re ci dos é pre o cu pan te as ins ta la ções
são pre cá ri as e o ma te ri al pe da gó gi co ina de qua do.
Com efe i to, cer ca de 16% das cri an ças que re ce bem
edu ca ção in fan til são aten di das em ins ta la ções adap -
ta das. Ape nas 24% das cre ches têm fral dá ri os e ofi ci-
nas de arte fun ci o nam so men te em 17% dos es ta be le-
ci men tos. A taxa de pro fes so res com for ma ção su pe ri-
or que atu am nas pré-es co las cor res pon de a 24% do
to tal. Nas cre ches esse per cen tu al é in fe ri or a 12%.

A apli ca ção dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção
na edu ca ção in fan til, su ge ri da na pro pos ta em exa-
me, é uma op ção viá vel para ate nu ar as li mi ta ções da
ofer ta de va gas e as de fi ciên ci as na qua li da de da
edu ca ção a que têm di re i to as cri an ças de zero a seis
anos de ida de.

O sa lá rio-edu ca ção foi ins ti tu í do pela Lei nº
4.440, de 1964, com base no art. 168 da Cons ti tu i ção

de 1946. A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 man te ve
esse tri bu to, clas si fi can do-o como fon te adi ci o nal de
fi nan ci a men to do en si no fun da men tal pú bli co.

Os re cur sos do sa lá rio-edu ca ção são re par ti dos
na pro por ção de um ter ço para a União e dois ter ços
para os es ta dos. Pre vê-se, ain da, que a quo ta es ta du-
al seja re dis tri bu í da en tre o es ta do e seus mu ni cí pi os,
de acor do com cri té ri os es ta be le ci dos em lei es ta du-
al, que leve em con ta, en tre ou tros as pec tos, o nú me ro
de alu nos ma tri cu la dos em suas res pec ti vas re des de
en si no fun da men tal. Com os re cur sos pro ve ni en tes do
sa lá rio-edu ca ção, a União man tém re le van tes pro gra-
mas vol ta dos para o en si no fun da men tal, tais como: o
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar; o Pro gra-
ma Na ci o nal de Bi bli o te ca, da Esco la, o Pro gra ma Na -
ci o nal do Li vro Di dá ti co, o Pro gra ma Na ci o nal Sa ú de
do Esco lar, o Pro gra ma Na ci o nal de Trans por te Esco -
lar e o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la.

Tais ini ci a ti vas po dem, com al gu ma edu ca ção,
ser es ten di das à edu ca ção in fan ti1. Da mes ma for ma,
as ações que são re a li za das pe los es ta dos e mu ni cí-
pi os com re cur sos da quo ta es ta du al do sa lá rio-edu-
ca ção têm pos si bi li da de de, be ne fi ci ar as cri an ças
ma tri cu la das em cre ches e pré-es co las.

A pro pos ta em foco não traz pre ju í zo ao en si no
fun da men tal, por que a atu al des ti na ção dos re cur sos
do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do
Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio
(FUNDEF) per ma ne ce ex clu si va men te para esse ní -
vel de en si no, o que per mi ti rá a pre ser va ção dos
avan ços ali al can ça dos.

Cabe res sal tar que a apli ca ção de par ce la do
sa lá rio-edu ca ção não será su fi ci en te para su prir a
edu ca ção in fan til dos re cur sos téc ni cos, pe da gó gi cos
e ad mi nis tra ti vos ne ces sá ri os a seu ade qua do fun ci o-
na men to. To da via, con sis ti rá, sem dú vi da, em im por-
tan te apo io para o aper fe i ço a men to dos ser vi ços edu -
ca ci o na is ofe re ci dos às cri an ças de zero a seis anos
de ida de.

III – Voto

Ante o ex pos to, so mos de pa re cer fa vo rá vel à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 2002.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te, Osmar Dias, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Ro ber to Fre i re – Ro meu
Tuma – Re gi nal do Du ar te – Lú cio Alcân ta ra – Pe -
dro Si mon – Ade mir Andra de – Ari Stad ler – Fer -
nan do Ri be i ro – Ri car do San tos – (1º Sig na tá rio) –
Luiz Otá vio – José Fo ga ça.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 212. A União apli ca rá, anu al men te, nun ca

me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro-
ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen-
vol vi men to do en si no.
....................................................................................

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de  13-9-96

§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi da pe las em pre sas, na
for ma da lei.
....................................................................................

LEI Nº 4.440, DE 27 DE OUTUBRO DE 1964

Insti tui o Sa lá rio-Edu ca ção e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 487, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 112, de 2002.

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, o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio da
Jus ti ça “in for ma ções so bre a si tu a ção da on co cer co se
en tre os ín di os Ya no ma nis nos úl ti mos sete anos.

II – Aná li se

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 in for ma ções acer ca da si tu a ção da on co cer co se
en tre os ín di os Ya no ma nis nos úl ti mos sete anos, in for-
ma ção ne ces sá ria para um me lhor acom pa nha men to
da sa ú de in dí ge na na que la re gião do País.

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 112, de
2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Car los Wil son –
Anto nio Car los Va la da res.

PARECER Nº 488, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 113, de 2002.

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, o Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis-
té rio da Sa ú de “in for ma ções so bre a si tu a ção da
on co cer co se en tre os ín di os Ya no ma nis nos úl ti mos
sete anos”.

II – Aná li se

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 in for ma ções acer ca da si tu a ção da on co-
cer co se en tre os ín di os Ya no ma nis nos úl ti mos sete
anos, in for ma ção ne ces sá ria para um me lhor acom-
pa nha men to da sa ú de in dí ge na na que la re gião do
País. 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 112, de
2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Car los Wil son –
Anto nio Car los Va la da res.
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PARECER Nº 489, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 119, de 2002.

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, o Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or
“in for ma ções so bre as di ver sas apli ca ções e in ves ti-
men tos do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al – BNDES, nos úl ti mos sete anos, dis -
cri mi na dos por re gião“.

II – Aná li se

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 in for ma ções acer ca das di ver sas apli ca-
ções e in ves ti men tos do Ban co Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, nos úl ti mos
sete anos, dis cri mi na dos por re gião, in for ma ção ne-
ces sá ria para um me lhor acom pa nha men to da alo ca-
ção de tais re cur sos e se esta alo ca ção vem aten den-
do aos fun da men tos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil ins ti tu í dos na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

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 119, de
2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Sala das Re u niões,– Ra mez Te bet, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Anto nio Car los
Va la da res – Car los Wil son.

PARECER Nº 490, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 120, de 2002

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, o Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio
da Sa ú de “in for ma ções so bre os con vê ni os da Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de – FUNASA com o Con se-
lho Indi ge nis ta de Ro ra i ma – CIR e com a URIHI para
as sis tên cia aos ín di os em Ro ra i ma

II – Aná li se

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 in for ma ções acer ca dos con vê ni os da Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de – FUNASA com o Con se-
lho Indi ge nis ta de Ro ra i ma – CIR e com a URIHI, para 
as sis tên cia aos ín di os em Ro ra i ma, dis cri mi nan do: 1)
data do pri me i ro con vê nio; 2) va lo res men sa is/anu a is
con ve ni a dos e li be ra dos; 3) mo da li da de de li ci ta ção;
4) do cu men to com pro ba tó rio da ex pe riên cia no se tor
sa ú de das re fe ri das or ga ni za ções; 5) for mas le ga is
de re no va ção dos con vê ni os e re a jus tes; 6) quem faz
a su per vi são e 7) re la tó rio dos tra ba lhos exe cu ta dos.

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 120, de
2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Anto nio Car los
Va la da res – Car los Wil son.

PARECER Nº 491, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 237,
de 2002, que so li ci ta ao Mi nis tro de Esta -
do da Fa zen da in for ma ções so bre o pa-
ga men to de ser vi ços da dí vi da bra si le i ra
e os pa ga men tos efe tu a dos ao Gru po
Ban co Mun di al, en tre os anos de 1990 e
2002, a se rem ob ti dos jun to à Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal e ao Ban co Cen tral.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  4 10137

JUNHO 200230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção da Mesa do Se na do
Fe de ral o Re que ri men to de Infor ma ções nº 237, de
2002, de au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na.

Pre ten de a au to ra que o Mi nis té rio da Fa zen da
pres te in for ma ções re la ti vas à dí vi da bra si le i ra para
com o as sim cha ma do “Gru po Ban co Mun di al”.

São so li ci ta das as se guin tes in for ma ções:
1 – Mon tan te da dí vi da (sal do anu al) de 1990 a

2002, dis cri mi nan do os sal dos dos em prés ti mos to-
ma dos e os ga ran ti dos pela União;

2 – Da dos dos pa ga men tos anu a is, fe i tos pelo
Bra sil ao Gru po Ban co Mun di al, dis cri mi nan do os va lo-
res des ti na dos ao pa ga men to de ser vi ços (ju ros, co mis-
sões e de ma is en car gos) e amor ti za ções do prin ci pal
da dí vi da em cada ano, des de 1990 até 2002;

3 – Taxa mé dia de ju ros e en car gos anu a is pa -
gos ano a ano nes se mes mo pe río do.

A au to ra do re que ri men to en ten de que tais in for-
ma ções de vam ser ob ti das jun to à Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal e ao Ban co Cen tral.

As in for ma ções são ne ces sá ri as por que ine xis-
tem es ta tís ti cas mais de ta lha das so bre a apli ca ção
de tais re cur sos nas pu bli ca ções ofi ci a is, o que im pe-
de ao Se na do Fe de ral o ple no exer cí cio de sua fun -
ção fis ca li za do ra.

II – Aná li se

O Re que ri men to nº 237, de 2002, é di ri gi do a um
Mi nis tro de Esta do, aten den do, as sim, o que pre ce i tua o 
pa rá gra fo 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por ou tro lado, está de acor do com as con di ções
ex pres sas no Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
en con tran do am pa ro, em par ti cu lar, em seu art. 216
in ci so I, que exi ge se jam ob ser va dos, pre li mi nar men-
te, os se guin tes cri té ri os para a sua ad mis si bi li da de,
en tre ou tras li mi ta ções:

Art. 216 os re que ri men tos de in for ma-
ções es tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci-
men to de qual quer as sun to sub me ti do à
apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra;

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

Afo ra o cum pri men to e o aten di men to des sas
for ma li da des pre li mi na res, con di ções es sas im pres-
cin dí ve is à ad mis si bi li da de dos re que ri men tos de in -
for ma ções, há a ne ces si da de de en ten di men to e ve -
ri fi ca ção da na tu re za e al can ce das in for ma ções so -
li ci ta das. São es ses as pec tos de con te ú do que de-

mar cam e de fi nem a sua tra mi ta ção e a sua for ma
de apre ci a ção en quan to pro po si ção le gis la ti va.

Sa be mos, como já en fa ti za do, que ao Se na do
Fe de ral são re ser va das com pe tên ci as pri va ti vas, no -
ta da men te as ati nen tes ao con tro le do pro ces so de
en di vi da men to pú bli co, e ou tras co muns ao Con gres-
so Na ci o nal, re la ti vas a ma té ri as fi nan ce i ras, cam bi al
e mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra-
ções, dí vi da pú bli ca e ope ra ções de cré di to que, cer -
ta men te, exi gem am plo e atu a li za do uni ver so de in-
for ma ções, para que pos sa, de for ma efi caz e com
opor tu ni da de, exer cer suas com pe tên ci as le gis la ti va
e fis ca li za do ra.

Por tan to, ao Po der Le gis la ti vo são ne ces sá ri os e
pas sí ve is os re pas ses de in for ma ções, de na tu re za e al -
can ce di ver sos, que exi gem, to da via, para sua per ti nen-
te e ade qua da ob ten ção, a ob ser va ção de pro ce di men-
tos le gal men te de ter mi na dos e di fe ren ci a dos em fun ção
da na tu re za da in for ma ção re que ri da.Com efe i to, o pró -
prio Ato da Mesa nº 1, de 2001, já es ti pu la a ne ces si da-
de de que re que ri men tos de in for ma ções des sa na tu re-
za evi den ci em o vín cu lo en tre a in for ma ção so li ci ta da e
a ma té ria sob apre ci a ção no Se na do Fe de ral ou ati nen-
te à sua com pe tên cia fis ca li za do ra. Seus fun da men tos
para ad mis si bi li da de pres su põem, as sim, ma té ria es pe-
cí fi ca ou fato de ter mi na do.

III – Voto 

Por con si de rar mos que fo ram cum pri das e ob -
ser va das as nor mas pre li mi na res re fe ren tes aos re-
que ri men tos de in for ma ções, opi na mos pela ad mis si-
bi li da de do Re que ri men to nº 237, de 2002, e pelo seu
en ca mi nha men to à au to ri da de com pe ten te.

Sala de Re u niões, 4 ju nho de 2002. – Ra mez
Te bet, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can te, Re la tor – 
Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

PARECER Nº 492, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 247, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 247, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com fun da men-
to no ar ti go 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi-
na do com o ar ti go 216 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do da jus ti-
ça, in for ma ções, para que, por in ter mé dio da Fun da-
ção Na ci o nal do Índio – FUNAI, se jam es cla re ci das
as no tí ci as ve i cu la das pela im pren sa a res pe i to da co -
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le ta de san gue de ín di os Ya no ma mis por pes qui sa do-
res es tran ge i ros.

Nos ter mos do art. 238, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, a pro po si ção não apre sen ta uma
jus ti fi ca ti va.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do de acor do com o Re gi men to in -
ter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 247, de 2002.

Sala de Re u niões, 4 de ju nho de 2002. – Ra mez
Te bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor – Anto-
nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

PARECER Nº 493, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 248, de 2002.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Wel ling ton Ro ber to, com base
no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, apre sen tou pe ran te a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le (CFC) o Re que ri men to nº 13,
de 2002-CFC, no qual re quer que o Mi nis té rio da Fa -
zen da, por in ter mé dio do Ban co Cen tral do Bra sil, re -
me ta ao Se na do Fe de ral có pia do re la tó rio da au di to-
ria exe cu ta da no Ban co do Esta do do Ce a rá que fun -
da men tou o pro ces so de sa ne a men to da que la ins ti tu-
i ção fi nan ce i ra.

A pro po si ção foi apro va da por aque la Co mis são
e en vi a da a esta Mesa, onde foi nu me ra da como o
Re que ri men to nº 248, de 2002.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te à apro va ção do Re que ri men to nº 248, de 2002.

Sala de Re u niões, 4 de ju nho de 2002. – Ra mez
Te bet, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor – Anto-
nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti – Car -
los Wil son.

PARECER Nº 494, DE 2002

Da Co mis são De Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2002 (nº
894/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to da Con ven ção Inter-
na ci o nal so bre a Su pres são de Aten ta-
dos Ter ro ris tas com Bom bas  ado ta da
pela Assem bléia Ge ral das Na ções Uni-
das em 15 de De zem bro de 1997 e subs -
cri ta pelo Go ver no Bra si le i ro em 12 de
mar ço de 1999.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 932, de 29 de ju nho de 2000,sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to da Con ven ção Inter na ci-
o nal so bre a Su pres são de Aten ta dos Ter ro ris tas com 
Bom bas, ado ta da pela Assem bléia Ge ral das Na ções
Uni das em 15 de De zem bro de 1997 e subs cri ta pelo
Go ver no Bra si le i ro em 12 de mar ço de 1999.

A Con ven ção foi ini ci al men te apre ci a da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, que apro vou o pro je to de de -
cre to le gis la ti vo de cor ren te da men sa gem pre si den ci-
al, for mu la do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, após exa me, tam bém, pela
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

A men sa gem foi re ce bi da pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos em 3 de ju lho de 2000 e o pro je to de de cre to
le gis la ti vo apre sen ta do por aque la Casa re ce beu a
sua chan ce la em 21 de fe ve re i ro de 2002, che gan do
ao Se na do Fe de ral no dia 26 sub se qüen te.

Nes ta Casa, a pro po si ção em epí gra fe foi dis tri-
bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal em 28 de fe ve re i ro de 2002 e, na Co mis são,
a este re la tor, em 19 de mar ço se guin te.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Con ven ção em aná li se está va za da em um
preâm bu lo e vin te e qua tro ar ti gos, com o se guin te
con te ú do:

O art. 1º traz as de fi ni ções dos ter mos bá si cos
uti li za dos no acor do, onde se es pe ci fi cam os sig ni fi-
ca dos para “ins ta la ção es ta tal ou go ver na men tal”,
“ins ta la ção de in fra-es tru tu ra”, “ar te fa to ex plo si vo ou
ou tro ar te fa to mor tí fe ro“, ”for ças mi li ta res”, “lo gra dou-
ro pú bli co” e “sis te ma de trans por te pú bli co”.
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O art. 2º de fi ne o tipo pe nal pre vis to no tra ta do,
in clu in do a hi pó te se de ten ta ti va para os efe i tos de in -
ci dên cia de suas nor mas. A ex clu den te pe nal e, por -
tan to, a não-apli ca ção da Con ven ção está pre vis ta no
art. 3º.

Os arts. 4º, 5º e 6º dis põem so bre as obri ga ções
dos Esta dos Par tes, den tre as qua is se des ta ca a im -
po si ção de in ter na li zar na le gis la ção pe nal na ci o nal o
tipo es ta be le ci do na Con ven ção.

Os arts. 7º, 8º e 9º dis ci pli nam as me di das que o
Esta do Par te de ve rá ado tar caso seja in for ma do de
que se en con tra em seu ter ri tó rio in di ví duo que te nha
co me ti do de li to nos ter mos ti pi fi ca dos na Con ven ção,
pre ven do-se, in clu si ve, a hi pó te se de ex tra di ção.

No art. 10 cu i da-se da as sis tên cia que os Esta -
dos Par tes de vem dar uns aos ou tros para a im ple-
men ta ção da Con ven ção.

Os arts. 11 e 12 tra tam de even tu al ca rá ter po lí ti-
co dos de li tos, de ter mi nan do ex pres sa men te que ne -
nhum dos es ti pu la dos no art. 2º será con si de ra do de -
li to po lí ti co, nem de li to co ne xo a este, nem tam pou co
de li to ins pi ra do em mo ti vos po lí ti cos, o que se re fle te
no im pe di men to de que haja ex tra di ção com base em
pe di dos re fe ren tes a de li tos ca rac te ri za dos como po -
lí ti cos.

O art. 13 re por ta-se à hi pó te se de trans fe rên cia
de uma pes soa de ti da ou cum prin do pena em um
Esta do Par te, para ou tro Esta do Par te, para efe i tos de 
pro va pro ces su al pe nal.

O art. 14 de fi ne os di re i tos a tra ta men to jus to
con ce di dos a pes soa de ti da ou sub me ti da a qual quer
pro ce di men to com base na Con ven ção.

Os arts. 15 e 16 tra tam da co o pe ra ção en tre os
pa í ses para a pre ven ção dos de li tos pre vis tos na Con -
ven ção e do de ver do Esta do Par te de co mu ni car a
ins ta u ra ção de ação pe nal con tra sus pe i to, de acor do
com sua le gis la ção in ter na, ao Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das.

Os arts. 17, 18 e 19 re fe rem-se à in de pen dên cia
e au to no mia dos Esta dos, de ter mi nan do que a Con-
ven ção seja im ple men ta da com base nos prin cí pi os
da igual da de so be ra na, in te gri da de ter ri to ri al e
não-in ter ven ção de qual quer Esta do Par te nos as-
sun tos in ter nos dos ou tros.

O art. 20 de fi ne o re gi me de so lu ção de con tro-
vér si as no âm bi to da Con ven ção; o art. 21, o pe río do
pre vis to para as si na tu ra da Con ven ção; o art. 22, sua
en tra da em vi gor; o art. 23, a pos si bi li da de de de nun-
cia; e o art. 24 in di ca onde se rão de po si ta dos os tex -
tos ori gi na is.

Como se vê, tra ta-se de um acor do bas tan te
com ple to, abran gen do to das as par ti cu la ri da des re fe-
ren tes a esse sen sí vel tema: des de a de fi ni ção do tipo 
pe nal, a ex clu são do de li to po lí ti co, a co la bo ra ção en -
tre os Esta dos e a pro te ção da so be ra nia e in de pen-
dên cia dos pa í ses, até os me ca nis mos tí pi cos para
uma Con ven ção des se por te, como en tra da em vi gor,
so lu ção de con tro vér si as, de nún cia, etc.

Na ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Re la-
ções Exte ri o res, que acom pa nha a men sa gem pre si-
den ci al, de pre en de-se bem esse ca rá ter am plo da
Con ven ção, ex pres so no se guin te tre cho:

O Bra sil é par te de vá ri as con ven ções
in ter na ci o na is vol ta das para o com ba te ao
ter ro ris mo em suas di ver sas ma ni fes ta ções.
A Con ven ção em apre ço vem com ple men tar
os es for ços da co mu ni da de in ter na ci o nal no 
sen ti do de co i bir ati vi da des ter ro ris tas, cri-
an do para os Esta dos obri ga ções de, com
seus pró pri os re cur sos ju di ciá ri os in ter nos,
pu nir de li tos des sa na tu re za com o ri gor
des ti na do aos cri mes con si de ra dos gra ves
pe las res pec ti vas le gis la ções. Ade ma is, a
Con ven ção es ta be le ce me ca nis mos de co o-
pe ra ção ju di ciá ria com vis tas à re pres são de 
atos ter ro ris tas.

O Mi nis té rio da Jus ti ça, que par ti ci pou
das ne go ci a ções que cul mi na ram na ado-
ção do tex to, in for mou não vis lum brar óbi ce
à ra ti fi ca ção do ins tru men to ju rí di co em
apre ço.

Com base no ex pos to, con si de ra mos ser de
todo con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca ção
do acor do em aná li se.

III – Voto

Opi na mos, as sim, fa vo ra vel men te aos ter mos
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2002, que
apro va o tex to da Con ven ção Inter na ci o nal so bre a
Su pres são de Aten ta dos Ter ro ris tas com Bom bas,
ado ta da pela Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das
em 15 de de zem bro de 1997 e subs cri ta pelo Go ver-
no Bra si le i ro em 12 de mar ço de 1999.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – João
Alber to Sou za, Vice-Pre si den te (no exer cí cio da Pre -
si dên cia) – Íris Re zen de, Re la tor – Tião Vi a na –
Fran cis co Escór cio – Ro meu Tuma – Emí lia Fer -
nan des – Ari Stad ler – Gil ber to Mes tri nho – Luiz
Otá vio – José Agri pi no – Ge ral do Cân di do – Ro-
ber to Sa tur ni no – Mo re i ra Men des.
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PARECER Nº 495, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2002 (nº
859/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos  que 
pro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica so bre
o exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das
por Par te de De pen den tes do Pes so al Di -
plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e
Téc ni co ce le bra do em São José, em 4 de
abril de 2002.

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I – Re la tó rio

Apo i a do no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio
da Men sa gem nº 1.221, de 30 de agos to de 2002,
sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta
Rica so bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das
por Par te de De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co,
Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em
São José, em 4 de abril de 2000. Acom pa nha o ci ta do
do cu men to a Expo si ção de Mo ti vos nº 260, de 4 de
agos to de 2000, do Se nhor Luiz Fe li pe de Se i xas Cor -
rea, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri-
o res (fls. 61 e 62).

Ao tra mi tar re gu lar men te pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos, a ma té ria ob te ve, já na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 859-B, de 2001, a res pec ti va
apro va ção (fls. 68), após aná li se pe las suas co mis-
sões téc ni cas.

II – Aná li se

Como aci ma ex pos to, tra ta o pre sen te pro ces-
sa do do Acor do en tre o Bra sil e a Cos ta Rica, com o
in tu i to de per mi tir o ”Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne-
ra das por Par te de De pen den tes do Pes so al Di plo má-
ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do
em São José, em 4 de abril de 2000“. Em sua ex po si-
ção de mo ti vos (fls. 61 e 62), o Se nhor Mi nis tro de
Esta do jus ti fi ca o sen ti do do ato in ter na ci o nal em evi -
dên cia, que, além de as se me lha do” aos as si na dos
com qua se duas de ze nas de pa í ses des de 1987“, re -
fle te a ten dên cia atu al de es ten der a tais de pen den-
tes, mor men te em re la ção aos côn ju ges, a ”opor tu ni-

da de de tra ba lhar no ex te ri or, per mi tin do-lhes o en ri-
que ci men to de sua ex pe riên cia pro fis si o nal“.

Re gis tre-se, en tre tan to, que, na es pé cie tra ta-
da, tais de pen den tes só po de rão exer cer ati vi da de
re mu ne ra da me di an te au to ri za ção do Esta do acre di-
ta do, de acor do com a res pec ti va le gis la ção e com
as re gu la men ta ções es ti pu la das no pró prio Acor do
(art. 1º). Ade ma is, in di ca, para tal fim, as dis tin ções
en tre ”pes so al di plo má ti co, con su lar, ad mi nis tra ti vo
e téc ni co“, de con for mi da de com a Con ven ção de
Vi e na so bre Re la ções Di plo má ti cas, de 1961, e Re-
la ções Con su la res, de 1963. Re la ci o na, tam bém, os
que são con si de ra dos de pen den tes, isto é, o côn ju-
ge ou com pa nhe i ro(a), os ”fi lhos sol te i ros me no res
de 21 anos, ou de 25 anos“, des de que es tes es te-
jam es tu dan do, em ho rá rio in te gral, nas uni ver si da-
des ou cen tros de en si no su pe ri or re co nhe ci dos por
cada Esta do, bem como os ”fi lhos sol te i ros com de -
fi ciên ci as fí si cas ou men ta is“.

Esta be le ce ain da o Acor do, em sua par te
subs tan ti va, que os de pen den tes se jam ”au to ri za dos
a exer cer ati vi da de re mu ne ra da, ”uma vez re ce bi da
au to ri za ção do Esta do acre di ta do“, me di an te pré via
so li ci ta ção, por par te do Esta do acre di tan te, da per -
mis são de tra ba lho cor res pon den te e até o mo men-
to do tér mi no da mis são ofi ci al do fun ci o ná rio do
qual se ori gi na a re la ção de de pen dên cia, de ven do
efe tu ar-se o can ce la men to da per mis são de tra ba lho
”ao fim de um pra zo ra zoá vel não su pe ri or a três
me ses”.

O Acor do pre vê, tam bém, a pos si bi li da de de
ser ne ga da a au to ri za ção do em pre go em dois ca-
sos es pe cí fi cos: se o em pre ga dor for o Esta do acre -
di ta do, in clu si ve por meio de au tar qui as, fun da ções,
em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis-
ta, bem como se a ati vi da de ”afe tar a se gu ran ça na -
ci o nal“.

No que res pe i ta aos pro ce di men tos (art. 2º), o
Acor do as si na la uma sé rie de con di ções im pos tas
ao exer cí cio da ati vi da de re mu ne ra da por par te do
de pen den te no Esta do acre di ta do, as qua is, por sua
enu me ra ção ló gi ca e ra ci o nal, dis pen sam co men tá-
ri os. O mes mo en ten di men to se apli ca aos ar ti gos
3º e 4º, que tra tam, res pec ti va men te, da ”imu ni da de
ci vil, ad mi nis tra ti va e pe nal“ e dos ”re gi mes de ta xa-
ção e Se gu ri da de So ci al“.

Qu an to à par te ad je ti va do Acor do, ou seja, en -
tra da em vi gor, emen das, de nún cia e fe i tu ra (art. 5º),
está de con for mi da de com as nor mas que re gem a
ma té ria.
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III – Voto

Ten do em vis ta o ex pos to, en ten de mos que os
Se nho res Se na do res Mem bros da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal já pos su em os
ele men tos su fi ci en tes e ne ces sá ri os para me acom -
pa nha rem no voto pela apro va ção do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2002

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. –
João Alber to Sou za, Vice-Pre si den te (no exer cí cio
da Pre si dên cia) – Gil ber to Mes tri nho, Re la tor –
Tião Vi a na – José Agri pi no – Fran cis co Escór cio
– Ari Stad ler – Emí lia Fer nan des – Luiz Otá vio –
Ge ral do Cân di do – Íris Re zen de – Ro ber to Sa tur-
ni no – Ro meu Tuma – Mo re i ra Men des.

PARECER Nº 496, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa na ci o nal so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2002 (nº
1.042/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca re la ti vo à Co o pe ra ção en tre
suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor-
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con -
cor rên cia, ce le bra do em Was hing ton, em
26 de ou tu bro de 1999.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da à pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2002
(PDC nº 1.042, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que ”Apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca re la ti vo à Co o pe ra-
ção en tre suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor-
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con cor rên cia,
ce le bra do em Was hing ton, em 26 de ou tu bro
de1999“.

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 49, in ci-
so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des -
te ato in ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 28 de fe ve re i ro de 2002, 

ten do, na que la Casa, pas sa do pelo cri vo das Co-
mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o-
nal, de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, e de
Eco no mia, Indús tria e Co mér cio.

Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos en ca mi nha-
da a esta Casa pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res, o Acor do em apre ço visa a es ta be le cer sis te-
ma de no ti fi ca ção de prá ti cas an ti com pe ti ti vas que
afe tem as Par tes Con tra tan tes; pos si bi li ta que uma
das Par tes so li ci te que a ou tra ini cie in ves ti ga ção
so bre prá ti ca ocor ri da no ter ri tó rio da se gun da, com
pos sí ve is efe i tos na pri me i ra; su ge re a co or de na ção
das agên ci as, em caso de in ves ti ga ção con du zi da
pe las duas Par tes, cri an do me ca nis mos de co o pe ra-
ção e co or de na ção com essa fi na li da de; es ta be le ce
sis te ma de con sul tas en tre as agên ci as e en con tros
pe rió di cos en tre suas au to ri da des; e con tem pla ati vi-
da des re la ti vas à co o pe ra ção téc ni ca.

Dos de ba tes que con du zi ram à as si na tu ra do
Acor do em tela par ti ci pa ram a Se cre ta ria de Di re i to
Eco nô mi co do Mi nis té rio da Jus ti ça, o Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca e a Se cre ta ria
de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da
Fa zen da.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

O ato in ter na ci o nal em exa me re ves te-se de
ex tre ma re le vân cia, con for me as si na la o Re la tor da
ma té ria na co mis são de re la ções ex te ri o res da Câ-
ma ra dos De pu ta dos.

Con tri bui para a me lho ria da ima gem do País
na área da de fe sa da con cor rên cia, tra tan do-se do
pri me i ro ins tru men to bi la te ral des se tipo fir ma do
pelo Bra sil. Pos si bi li ta, ade ma is, às au to ri da des bra -
si le i ras, o aces so as in for ma ções, por meio de con-
sul tas, so bre in ves ti ga ções con du zi das pela par te
nor te-ame ri ca na e que afe tem os in te res ses na ci o-
na is. Com efe i to, as au to ri da des nor te-ame ri ca nas
po de rão ser re qui si ta das a for ne cer in for ma ções so -
bre suas pró pri as in ves ti ga ções ou se rem ins ta das a 
ini ciá-las, sen do fa cul ta do ao lado nor te-ame ri ca no
aca tar ou não o pe di do. Evi den te men te que o Go-
ver no bra si le i ro po de rá, por sua vez, aca tar ou não
a so li ci ta ção nor te-ame ri ca na, se hou ver.

O Acor do em tela pos si bi li ta, ade ma is, aos ór -
gãos in ter nos bra si le i ros, a ob ten ção, de for ma sis-
te ma ti za da, de as sis tên cia téc ni ca das ins ti tu i ções
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ame ri ca nas, mais ex pe ri en tes e com mais tra di ção
na ma té ria.

III – Voto

Por todo o ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à 
apro va ção do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no dos Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca, re la ti vo à Co o pe ra ção en tre suas
Au to ri da des de De fe sa da Con cor rên cia na Apli ca-
ção de suas Leis de Con cor rên cia, ce le bra do em
Was hing ton, em 26 de ou tu bro de 1999.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. –
João Alber to Sou za, Vice-Pre si den te (No Exer cí cio
da Pre si dên cia) – José Agri pi no, Re la tor  – Gil ber-
to Mes tri nho – Íris Re zen de – Tião Vi a na (Con trá-
rio) – Luiz Otá vio – Ro ber to Sa tur ni no (Ven ci do) – 
Edu ar do Su plicy (Ven ci do) – Ro meu Tuma – Ari
Stad ler – Emí lia Fer nan des (Ven ci do).

VOTO EM SEPARADO VENCIDO
(Na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e

De fe sa Na ci o nal.)

Do Se na dor Tião Vi a na so bre o Pro-
je to de De cre to Le gis la ti vo Nº 9, de 2002,
que ”Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca re la ti vo à Co o pe ra ção en tre
suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor-
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con -
cor rên cia, ce le bra do em Was hing ton, em
26 de ou tu bro de 1999”.

Aco lho, sem res tri ções, o re la tó rio ela bo ra do
pelo emi nen te Se na dor José Agri pi no. Ouso, con tu-
do, di ver gir de Sua Exce lên cia quan to à ori en ta ção
a ser se gui da em re la ção à ma té ria.

À pri me i ra vis ta, não ha ve ria ra zões para nos
opor mos à apro va ção da pro po si ção. Des de logo,
cito a se guin te pas sa gem do voto do De pu ta do João 
Piz zo lat ti, re la tor do pre sen te pro je to na Co mis são
de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio, da Câ ma ra dos
De pu ta dos:

”Pas sa do o des lum bra men to ini ci al e
cum pri do o rito de pas sa gem para uma eco -
no mia cons ci en te dos de sa fi os tra zi dos pela 
in ser ção ao mun do ex te ri or, su pe ra mos a in -
ge nu i da de e tra ta mos de nos apa re lhar para 
com ba ter os efe i tos per ver sos do novo re gi-
me. Apren de mos a du ras pe nas, que o li vre

co mér cio é uma re a li da de ple na de as si me-
tri as, em que a prá ti ca nem sem pre re fle te
os dis cur sos“ (des ta ques nos sos).

Com efe i to, no âm bi to das re la ções eco nô mi-
cas com o Bra sil e o res to do mun do, há, da par te
dos EUA, uma gran de dis tân cia en tre as in ten ções e 
os ges tos.

Como se sabe, em 5 de mar ço pró xi mo pas sa-
do, o Pre si den te Ge or ge W.Bush, aco lhen do pa re cer
da Co mis são de Co mér cio Inter na ci o nal(lnter na ti o-
nal Tra de Com mis si on – ITC) e va len do-se do que
dis põe a Se ção 201 da le gis la ção co mer ci al nor-
te-ame ri ca na, im pôs sal va guar das nas im por ta ções
de aço, as qua is, se gun do o Mi nis tro Sér gio Ama ral,
em re cen te de po i men to no Ple ná rio do Se na do Fe-
de ral, im pli ca rão, para a in dús tria si de rúr gi ca na ci o-
nal, pre ju í zo da or dem de US$1 bi lhão em suas ex-
por ta ções.

Como as si na lou o Insti tu to Bra si le i ro de Si de-
rur gia, há al gum tem po as cha ma das so bre ta xas de
dum ping e di re i tos com pen sa tó ri os já vi nham re du-
zin do as ex por ta ções bra si le i ras de aço pla no para
os EUA.

O Che fe do Escri tó rio Nor te-Ame ri ca no de Co -
mér cio Exte ri or, Sr. Ro bert Zo el lick, em en tre vis ta à
im pren sa, por oca sião da ado ção das sal va guar das,
re co nhe ceu que as si de rúr gi cas nor te-ame ri ca nas
en con tra vam-se de bi li ta das para com pe tir e pros pe-
rar. Entre tan to, de i xou de es cla re cer que as ca u sas
dis so são fa to res en dó ge nos (pas si vos dos fun dos
de pen são das si de rúr gi cas, sig ni fi ca ti va dis tân cia
dos por tos, uso de fer ro de ba i xo teor de he ma ti ta e
com pe ti ção de pe que nas usi nas de re ci cla gem de
su ca tas, as cha ma das mini mills) e não prá ti cas co -
mer ci a is in jus tas dos pa í ses com pe ti do res. Em ver -
da de, as gran des usi nas de aço dos EUA não fo ram
áge is para se adap tar aos ho ri zon tes de com pe ti ção
glo bal, como fi ze ram, por exem plo, as in dús tri as eu -
ro péi as, as bra si le i ras ou as co re a nas.

Assim, se é o pró prio go ver no nor te-ame ri ca no,
ao pro mo ver prá ti cas an ti com pe ti ti vas que afe tam in -
te res ses de ou tros pa í ses, quem ado ta me di das im -
pe di ti vas do li vre co mér cio, não há por que sus ten tar o 
pre sen te acor do. Des ta ca mos que as me di das dis-
pos tas nos ar ti gos II (so bre tu do na le tra e) e IV tor -
nam-se ab so lu ta men te inó cu as, em face do dis pos to
no ar ti go X, como, aliás, pode ser ilus tra do pela apli -
ca ção da Se ção 201 do U.S Code, no men ci o na do
epi só dio das sal va guar das nas im por ta ções de aço.
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Em ver da de, o Go ver no Bra si le i ro já de ve ria ter
de nun ci a do o pre sen te acor do, nos ter mos do Arti go
XII. Não ten do as sim pro ce di do, e pe los mo ti vos aci -
ma ex pen di dos só nos res ta opi nar pela sua re je i ção.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002 – Se-
na dor Tião Vi a na PT/AC.

PARECER Nº 497, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de
2002 (nº 1.223, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que ”apro va o ato que ou tor-
ga con ces são à Fun da ção Uni ver si tá ria
de Pes qui sas Eco nô mi cas e So ci a is de
Vila Ve lha, para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to“.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.713,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 8 de no vem bro
de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Uni-
ver si tá ria de Pes qui sas Eco nô mi cas e So ci a is de
Vila Ve lha para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e 
ima gens na ci da de de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to
San to.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre-
to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri-
za ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li-
za da sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel

de sua re la to ra, De pu ta da Lu i za Erun di na, e apro va-
ção da que le ór gão co le gi a do.

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

E a se guin te a di re ção da Fun da ção Uni ver si tá-
ria de Pes qui sas Eco nô mi cas e So ci a is de Vila Ve lha
(cf. fl. 104):

• Di re tor Pre si den te – José Luiz Dan tas da Sil va

• Di re tor Vice-Pre si den te – Le no ra Dan tas da Sil va Ves co vi

• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Adri a na Dan tas da Sil va Si vi e ro

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi-
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de-
pen de de edi tal.

Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são edu ca-
ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri -
té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no-
va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si-
da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li-
da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De -
cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com-
ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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PARECER Nº 498, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 132, de
2002 (nº 1.205, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que ”apro va o ato que ou tor-
ga per mis são à GMN 3 Pu bli ci da de Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Di a man ti no, Esta do de Mato Gros so“.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 132, de 2002 (nº 1.205, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à GMN 3 Pu bli ci da de Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Di a man ti no, Esta do
de Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 603,
de 4 de ou tu bro de 2000 que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to GMN 3 Pu bli ci da de Ltda., (cf. fl. 104):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Elié zer Co le to de Ara ú jo Jú ni or 15.000
• Wil li an Shi ro ma Ha yas hi da 15.000O
To tal de Co tas 30.000

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 132, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de GMN 3 Pu bli ci da de
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.
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PARECER Nº 499, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 143, de
2002 (nº 1.216, 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 Rá dio FM
de Nova Olím pia a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria ci da de de Nova
Olím pia, Esta do de Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 143, de 2002 (nº 1.216, 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 Rá dio FM de Nova Olím pia
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Nova Olím pia, Esta do de Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
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 559,
de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra-
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, 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 à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Rá dio FM de Nova Olím pia (cf. fl. 49):

• Pre si den te – Clé ri son Lima da Sil va

• Vice-Pre si den te – Le o nil son Fer re i ra

• Pri me i ra Se cre tá ria – Ma ria Apa re ci da Bor ges

• Se gun do Se cre tá rio – Nél son Alves

• Pri me i ro Te sou re i ro – Mar cos Antô nio dos San tos Lima

• Se gun do Te sou re i ro – Ilde mar Thi a go San ta na

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 Aris ton Cor re ia
Andra de.

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

II – Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 143, de 2002, 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
Rá dio FM de Nova Olím pia aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri-
za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.
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PARECER Nº 500, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 108, de
2002 (nº 922/2001, 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 Jo viâ nia a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Jo viâ nia, Esta do de
Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 108, de 2002 (nº 922, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo viâ nia a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jo viâ-
nia, Esta do de Go iás.

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 271,
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, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Jo viá nia (cf. fl. 41):

• Pre si den te – Uri as José da Sil va
• Vice-Pre si den te – Jo a quim Antô nio G.  Fi lho
• 1º Se cre tá rio – Ve nil ton Antô nio de Góis
• 2º Se cre tá rio – Uil son Fer re i ra Bar bo sa
• lº Te sou re i ro – Dar lan Bes sa Amo rim
• 2º Te sou re i ro – Se bas tião Pe re i ra Mar tins

• Di re tor So ci al – Johnny Edu ar do de Pá dua

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 108, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo-
viâ nia aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro -
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te –  Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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PARECER Nº 501, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de
2002 (nº 967/2001, 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 de Ca cho e i ra Alta – GO (ACCCA) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ca cho e i ra Alta, Esta do
de Go iás.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

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 109, de 2002 (nº 967, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Ca-
cho e i ra Alta – GO (ACCCA) a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i ra Alta,
Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 344,
de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção de Ca cho e i ra Alta – GO
(ACCCA) (cf. fls. 19/40):

• Pre si den te – Ade i res Fer re i ra Mar ques
• Vice-Pre si den te – Kel son Sou za Vi la ri nho
• lº Se cre tá rio – José Car los Gi rot to
• 2º Se cre tá rio – Pa u lo Ro ber to de Car va lho Luz
• 1º Te sou re i ro – Ro meu Vi e i ra Vi to ri no

• 2º Te sou re i ro – Isma el Fer re i ra de Fre i tas
  Di re tor So ci al – José Alves de Sou za Fi lho

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 109, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção de Ca cho e i ra Alta – GO (ACCCA) aten-
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li-
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Lind berg Cury, Re la tor.
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PARECER Nº 502 DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de
2002 (nº 1.163/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ondas Ver -
des de Ca tan du va Ltda. Para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca tan du-
va, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 2002 (nº 1.163, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da Rá dio Ondas Ver -
des de Ca tan du va Ltda,. para ex plo rar o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da à na ci da-
de de Ca tan du va, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.441,
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 359,
de 24 de ju lho de 2000, que re no va a per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Ondas Ver des de Ca tan du va Ltda.
(cf. fl. 143):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ma ri na Fer re i ra de Ca mar go Ga bas   2.500
Marly Ma gat ti Fer re i ra 2.500
To tal de Co tas 5.000

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 94, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ondas Ver des de
Ca tan du va Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni-
cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis-
são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.
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PARECER Nº 503, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 48, de
2002 (nº 1.087/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio clu be Jor nal Meia
Pon 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 Pi re nó po lis,
Esta do de Go iás“.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 48, de 2002 (nº 1.087, 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 Ra di o clu be Jor nal Meia Pon 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
Pi re nó po lis, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 44, de
2001, 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 634,
de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o § 3º 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 Ra di o clu-
be Jor nal Meia Pon te (cf. fl. 31):

• Pre si den te – João Te o do ro Pe i xo to
• Vice-Pre si den te – Pa u lo Sér gio de Alme i da Ga leão
• Se cre tá rio – Iza i as Dias Fi lho
• Te sou re i ro – Ama u ri J. dos San tos
• Di re to ra de Co mu ni ca ção – Ná dia Le i mig Re gue i ra

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

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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 48, de 2002, 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 Ra di o clu be Jor nal
Meia Pon te aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te –Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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PARECER Nº 504, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de
2002 (nº 1.233/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que”apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria para o De sen vol vi men to de San ta Lu -
zia – ARCSL 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
Lu zia, Esta do da Pa ra í ba“.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

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 76, de 2002 (nº 1.233, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
para o De sen vol vi men to de San ta Lu zia – ARCSL 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 Lu zia,Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.898,
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
708, de 14 de no vem bro de 2000, que au to ri za a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le-
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de San ta
Lu zia – ARCSL (cf. fls. 39/40):

• Pre si den te – Ma ria Cle ris mar Cal lou Be zer ra
• Vice-Pre si den te – Gil van Ro cha dos San tos
• 1ª Se cre tá ria – Sô nia Ma ria Oli ve i ra da Nó bre ga
• 2ª Se cre tá ria – Ro si le ne de Fi gue i re do Mo ra is
• 1ª Te sou re i ra – Ire ne Nó bre ga de Me de i ros
• 2ª Te sou re i ra – Ira ce ma Nó bre ga Alves
• Di re tor de Ope ra ções – José Eloi da Sil va
• Vice-Di re tor de Ope ra ções – Ma no el Iná cio da Nó bre ga

• Di re tor Cul tu ral – Be ne di ta Sou sa Fe man des
• Vice-Di re to ra Cul tu ral – Ira ci Nó bre ga
• Di re to ra de Co mu ni ca ção So ci al – Amá lia Ma cha-
do dos San tos
• Vice-Di re to ra de Co mu ni ca ção So ci al – Ma ria das
Gra ças Me de i ros
• Di re tor de Pa tri mô nio – Osman do A. da Nó bre ga

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 76, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de San ta Lu zia
– ARCSL aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela 
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de ,apo io de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te, Ney Su as su na,Re la tor.
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PARECER Nº 505, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 63, de
2002 (nº 1.185/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Cul tu ral Edu ca ti va Car los Ro-
ber to da Sil va Pi men ta – FUNCEC a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Uru taí, Esta do de Go ías

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor ad hoc: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 63, de 2002 (nº 1.185, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun -
da ção Cul tu ral Edu ca ti va Car los Ro ber to da Sil va Pi-
men ta – FUNCEC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Uru taí, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 192,
de 17 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Edu ca ti va Car los Ro ber to da Sil va Pi men ta –
FUNCEC (cf. fl. 16):

• Pre si den te – Adri a na Pi men ta Bor ges
• Vice-Pre si den te – Cín tia Vi e gas Sil va
• Se cre tá ria – Mi chelly Pi men ta Bor ges
• Te sou re i ro – José Do ni ze te Bor ges
• Di re to ra Ju rí di ca – Vâ nia Apa re ci da dos San tos

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

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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 63, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Cul tu ral Edu ca ti va
Car los Ro ber to da Sil va Pi men ta – FUNCEP aten deu
a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li-
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor –
Ma u ro Mi ran da, Re la tor ad hoc.
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PARECER Nº 506, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 55, de
2002 (nº 1.135/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul-
tu ral Are i as Bran cas, 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 Pos se, Esta do de
Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 303, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, do da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 810, de 28 de
de zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da-
ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as Bran cas para exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Pos se, Esta do de Go iás.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za-
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Pa u lo Ma ri nho, e apro va ção

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

A Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as Bran-
cas tem como Di re tor-Pre si den te (cf. fls. 70/71), o se -
nhor Ivon José Va len te.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi-
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 55, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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PARECER Nº 507, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 87, de
2002 (nº 1.075/2001, 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 Li ber da de Acre -
u nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Acre ú na,
Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor Ad hoc: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 87, de 2002 (nº 1.075, 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 Li ber da de Acre u nen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Acre ú na, Esta do de Go iás. Por meio da Men sa-
gem Pre si den ci al nº 1.438, 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 433, de 3 de agos to de 2000,
que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Li ber da de Acre u nen se (cf. fl. 12):

• Pre si den te – Ma no el Pi res Már quez
• Vice-Pre si den te – Je rô ni mo Pi res Pe re i ra
• Se cre tá rio – Luiz Antô nio do Val le
• Te sou re i ro – Dul ci no Ca val can te Gal lo

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 87, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da-
de Acre u nen se aten deu a to dos os re qui si tos téc ni-
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor –
Ma u ro Mi ran da, Re la tor Ad Hoc.
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PARECER Nº 508, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 21, de
2002 (nº 717/2000, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Trom bas – ACCTROM a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Trom bas, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 21, de 2002 (nº 717, de 2000, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas –
ACCTROM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Trom bas, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 946, 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 177,
de 16 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o § 3º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Co mu-
ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas – ACCTROM (cf. fl. 36):

• Pre si den te – Lu cas Te i xe i ra Fi lho
• 1º Vice-Pre si den te – Val ter Fer nan do Te i xe i ra Le i te
• 2º Vice-Pre si den te – Se bas ti a na Nu nes de Oli ve i ra
• Se cre tá rio – Ail ton Gil So a res
• Te sou re i ro – Si né sio Car los de Oli ve i ra
• Se cre tá rio de Co mu ni ca ção – Flo ris val do José dos 
San tos

• 1º Su plen te – Fran cis co Pe re i ra de Car va lho
• 2º Su plen te – Lá za ro So a res 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 Luiz Mo re i ra.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 21, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Trom bas – ACCTROM aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri-
za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor  –
Ma u ro Mi ran da, Re la tor Ad Hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so

Naci 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 509, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 29, de
2002 (nº 938/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio Vale do Con tes ta do
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Vi de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 29, de 2002 (nº 938, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Vale 

do Con tes ta do Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi de i ra,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 11 de ou tu bro de
2000, que ou tor ga con ces são para a ex plo ra ção e ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre en-
di men to Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., (cf. fl. 182):
Nome do Só cio Co tis ta Co tis ta de Par ti ci pa ção
• Car mem Eli za beth De ge nhardt 14.000
• Ne li e ge Pag nus sat de Sou za 14.000
•  Ne u sa Re gi na Ru bi ni Zago 14.000
To tal de Co tas 42.000

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

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 do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou 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, 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 29, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac-
te ri za do que a en ti da de Rá dio Vale do Con tes ta do
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te.
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LEGISLAÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tén 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 510, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de
2002 (nº 956/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que re no va a con ces são à Rá dio
Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Fer-
nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 2002 (nº 956, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rá dio Águas Qu en tes de
Fer nan dó po lis Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fer nan-
dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 816, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 23 de
maio de 2000, que ou tor ga con ces são para a ex plo ra-
ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Con si tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda. (cf. fl. 69):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ala er te Vi da li 1.706
 Pa u lo Alves de Lima 1.706
Ro gé rio Sou za Ri be i ro  294
 Nel son de Oli ve i ra 294
To tal de Co tas  4.000

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 30, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Águas Qu en tes
de Fer nan dó po lis Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos

téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se-à re no va ção da
con ces são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

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 511, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de
2002 (nº 970/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à RBN – Rede Bra sil Nor te 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 onda mé dia

na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To-
can tins.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de 2002 (nº 970, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à RBN – Rede Bra sil Nor te de 
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Di a nó po-
lis, Esta do do To can tins.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o de cre to de 11 de ou tu bro de 2000
que ou tor ga con ces são de ca nal de ra di o di fu são so -
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art.
223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to RBN - Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda. (cf. fl. 2):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ales san dro de Assis Go mes 2.500
• Antô nio Elo i sio de Sou za  2.500
To tal de Co tas 5.000

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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
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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 96, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -

so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de RBN – Rede Bra sil Nor-
te de Co mu ni ca ção Ltda. aten deu a to dos os re qui si-
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da
con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for -
ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 512, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de
2002 (nº 1.014/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da
EM de Pas so Fun do Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Pas so
Fun do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na do ra Emi lia Fer nan des

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de 2002 (nº 1.014, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da
EM de Pas so Fun do Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al no 224, 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 166,
de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Atlân ti da FM de Pas so Fun do Ltda.
(cf. fl. 52):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ione Pa che co Si rotsky 36.400
• Jay me Si rotsky 27.300
• Fer nan do Ernes to de Sou za Cor rêa 6.300

To tal de Co tas 70.000
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Co ra u ci So bri nho.

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

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rede Ga ú cha – Zero Hora de Co mu ni ca-
ções Ltda., ra zão por que se pro põe o re gis tro da mu -
dan ça de seu nome, por meio de emen da de re da ção
ao art. 1º do PDS em aná li se.

II – Aná li se
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-

gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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
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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 115, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Atlân ti da EM de
Pas so Fun do Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 115, de 2002, a se -
guin te re da ção:

”Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 166, de 18 de ou tu bro de
1999, que re no va por dez anos, a par tir de 22 
de no vem bro de 1997, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Atlân ti da FM de Pas so Fun do Ltda.,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rede Ga ú cha –
Zero Hora de Co mu ni ca ções Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Pas so Fun-
do, Esta do do Rio Gran de do Sul.“

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la to ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 513 , DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 117, de
2002 (nº 1.021/2001, 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 de San to Antô nio do 
Pi nhal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San to Antô nio
do Pi nhal, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

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 117, de 2002 (nº 1.021, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi nhal a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de San to Antô nio do Pi nhal, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
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 395,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
de San to Antô nio do Pi nhal (cf fl. 22):

• Pre si den te – Ânge la Ma ria Pi men ta
• Di re tor-Fi nan ce i ro – Mar cos Antô nio Sal va dor
• Di re tor Téc ni co e de Even tos – Antô nio Vi e i ra dos
San tos

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

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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 117, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral de San to

Antô nio do Pi nhal aten deu a to dos os re qui si tos téc ni-
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Chi co Sar to ri, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de ra 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 514, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 121, de
2002 (nº 1.104/2001, 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 Co mu ni tá ria Si mo-
nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Si mão,
Esta do de São Pa u lo”.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 121, de 2002 (nº 1.104, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Si mo nen se a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Si mão, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº Re pú bli-
ca sub me te 1.354, de 2000, o Pre si den te da ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 314,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Si mo nen se (cf. fl. 15):

• Pre si den te – Luiz Car los do Car mo
• Vice-Pre si den te – Inês Pre sen te do Car mo
• Te sou re i ra – Mô ni ca Apa re ci da do Car mo
• Se cre tá ria – Te re zi nha de Car va lho

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

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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 121, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria

Si mo nen se aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re -
la tor.
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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 são1 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 515, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 124, de
2002 (nº 1.115/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rede Asso ci a da de Di fu-
são Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de San ta Isa bel, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 124, de 2002 (nº 1.115, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rede Asso ci a da de Di fu-
são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em onda mé dia na ci da de de San ta Isa bel, Esta do
de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.503,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 13 de
ou tu bro de 2000, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda.
(Cf.fl.104):

Nome do Só cio Co tis ta Cota Par ti ci pa ção
• José Ma rin 2640
• Ma ria do C. Ja quet ti 176
• Mar cus V. Ma rin 704
To tal de Co tas 3.520

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 Iris Si mões.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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
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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 124, dc 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -

so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rede Asso ci a da de Di -
fu são Ltda,. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos,  Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
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 Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64 § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to da 
men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 516, DE 2002

Da Co mis são  de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 127, de
2002 (nº 1.153/2001, 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, So ci al e Artís ti co da 
Ci da de de La vi nia, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 127, de 2002 (nº 1.153, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti co da Ci da de de 
La ví nia a exe cu tar de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de La ví nia, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604,
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 471,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral,
So ci al e Artís ti co da Ci da de de La ví nia (cf. fl. 25):

• Pre si den te – João Tam bo rel li
• Vice-Pre si den te – Ru bens Cec ca to
• 1º Se cre tá rio – Re gi nal do Luis dos San tos
• 2º Se cre tá rio – Mar le ne Apa re ci da Tam bo rel li
• 1º Te sou re i ro – Antô nio de Bi a ge
• 2º Te sou re i ro – Epa mi non das Pe re i ra
• Di re tor So ci al – José Antô nio dos San tos

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 127, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e
Artís ti co da Ci da de de La ví nia 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, em 28 de maio de 2002. – ,
Pre si den te,  Se na dor Ri car do San tos,  Re la tor, Ro-
meu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº  517, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 129, de
2002 (nº 1.169/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro
Espla na da de Pa ca em bu 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 ca em bu, Esta do de São Pa u lo.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

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 129, de 2002 (nº 1.169, 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 dos Mo ra do res do Ba ir ro Espla na da de
Pa ca em bu 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 ca em bu, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439, 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 399, de 31 de 
ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra -
di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, 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 dos Mo ra-
do res do Ba ir ro Espla na da de Pa ca em bu (cf. fl. 13):

• Pre si den te – José Pa si ni Neto
• Vice-Pre si den te – Antô nio Dis pa to
• 1º Se cre tá rio – Luís Ro gé rio Wag ner
• 2º Se cre tá rio – Wil son Tren tin
• 1º Te sou re i ro – Val de mar Ri be i ro
• 2º Te sou re i ro – Pe dro Xa vi er da Paz

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 129, de 2002, 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 dos Mo ra do res do
Ba ir ro Espla na da de Pa ca em bu aten deu a to dos os

re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri-
za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves, Re -
la to ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECERES Nos 518 E 519, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
147, de 2001 (nº 5.663, de 2001, na Casa
de ori gem), que Dis põe so bre os de pó si-
tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de tri bu tos,
no âm bi to dos Esta dos e do Dis tri to Fe-
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Pa re cer nº 518, de 2002, da Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos.)

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O pro je to em epí gra fe de ter mi na que os de pó si-
tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em di nhe i ro, de va lo res
re fe ren tes a tri bu tos, mes mo que ins cri tos na Dí vi da
Ati va, in clu si ve seus aces só ri os, se rão efe tu a dos em
es ta be le ci men to ofi ci al dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral ou, na sua au sên cia, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra
ofi ci al da União Fe de ral.

A ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral ou es ta du al re -
pas sa rá o va lor des ses de pó si tos para con ta es pe cí fi-
ca de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, in de pen-
den te men te de qual quer for ma li da de, no pra zo de 48
ho ras após sua efe ti va ção.

A re ce i ta pro por ci o na da pela con ver são dos de -
pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is será apli ca da no pa -
ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is re la ti vos a cré di tos
de na tu re za ali men tar.

Com o ob je ti vo de as se gu rar a ime di a ta de vo lu-
ção dos va lo res re qui si ta dos, os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral cons ti tu i rão fun do cor res pon den te a 20% do
to tal dos va lo res em de pó si to.

Após o en cer ra men to da lide ou do pro ces so li ti-
gi o so, o va lor do de pó si to será, por or dem da au to ri-
da de ju di ci al ou, no caso de de pó si to ex tra ju di ci al, da
au to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te:

a) en tre gue ao de po si tan te pela ins ti tu i ção fi nan-
ce i ra res pon sá vel, no pra zo má xi mo de 24 ho ras, após
a sua de vo lu ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de ral, na 
pro por ção em que a de ci são lhe for fa vo rá vel, acres ci do
de ju ros equi va len tes à taxa re fe ren ci al do Sis te ma
Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia (SELIC) para tí tu-
los fe de ra is, acu mu la da men sal men te; ou

b) trans for ma do em pa ga men to de fi ni ti vo, to tal
ou par ci al, pro por ci o nal men te à exi gên cia do cor res-
pon den te tri bu to, in clu si ve seus aces só ri os, quan do
se tra tar de de ci são fa vo rá vel ao Esta do ou ao Dis tri to
Fe de ral.

Uma vez de ter mi na da a de vo lu ção, por or-
dem ju di ci al ou ad mi nis tra ti va, o Esta do ou o Dis tri-
to Fe de ral de ve rá de po si tar, no pra zo de 24 ho ras,
o va lor cor res pon den te, acres ci do dos ju ros aci ma
re fe ri dos.

A lei re sul tan te do pre sen te pro je to en tra rá em
vi gor na data de sua pu bli ca ção e será apli cá vel tam -
bém aos de pó si tos exis ten tes nes sa data, ca ben do
aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, es ta be le cer as re -
gras pro ce di men ta is para sua exe cu ção.

Fo ram apre sen ta das pe ran te esta Co mis são
duas emen das ao pro je to. A pri me i ra, de au to ria do
emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung, é um subs ti tu ti vo,
que, con so an te a sua jus ti fi ca ção, “ob je ti va a in clu são
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dos Mu ni cí pi os e pro mo ve al te ra ções que vi sam pre -
ci pu a men te as se gu rar a ga ran tia dos de po si tan tes de 
que re ce be rão os re cur sos que por de ci são ad mi nis-
tra ti va ou ju di ci al lhes per ten cem”. A se gun da, de au -
to ria do ilus tre Se na dor Pa u lo Sou to, mo di fi ca o pa rá-
gra fo úni co do art. 2º do pro je to, a fim de que os re cur-
sos de cor ren tes da con ver são dos de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is se jam apli ca dos, pre fe ren ci al men te,
no pa ga men to de pre ca tó ri os de na tu re za ali men tar,
ou, na sua fal ta, de pre ca tó ri os de na tu re za pa tri mo ni-
al, ca ben do ain da a sua uti li za ção para in te gra li zar os
fun dos de pre vi dên cia es ta du a is, até o li mi te de cin -
qüen ta por cen to.

É o re la tó rio.

II  – Aná li se

O art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com as al te ra-
ções das Emen das Cons ti tu ci o na is nºs 20, de 1998, e
30, de 2000, dá tra ta men to pre fe ren ci al aos pa ga men-
tos de vi dos, em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria, re la ti va-
men te a cré di tos de na tu re za ali men tí cia, as sim con si-
de ra dos os de cor ren tes de sa lá ri os, ven ci men tos, pro-
ven tos, pen sões e suas com ple men ta ções, be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os e in de ni za ções por mor te ou in va li dez,
fun da das na res pon sa bi li da de ci vil.

Ten do em vis ta que o seu re ce bi men to é es sen-
ci al, na gran de ma i o ria dos ca sos, para a ma nu ten ção
do cre dor, es ses dé bi tos fo ram res sal va dos da re gra
ge ral de pa ga men to ex clu si va men te na or dem cro no-
ló gi ca de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os.

A es cas sez de re cur sos or ça men tá ri os tem di fi-
cul ta do o pron to pa ga men to, por par te dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral, dos pre ca tó ri os ju di ci a is re fe ren-
tes a cré di tos de na tu re za ali men tí cia. Como in for ma-
do pelo jor nal O Esta do de S.Pa u lo, em sua edi ção de
25-1-02, só o Esta do de São Pa u lo deve cer ca de
R$2,5 bi lhões em pre ca tó ri os ali men ta res.

O ob je ti vo do pre sen te pro je to é con se guir os re -
cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os para que os Esta dos e 
o Dis tri to Fe de ral pos sam hon rar tais dé bi tos com a
de vi da pres te za.

Não se pro põe, como de há bi to, a ele va ção ou
a cri a ção de im pos tos. Lan ça-se mão de ou tra fon te,
con sis ten te na trans fe rên cia, para con ta es pe cí fi ca
de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, dos de pó si-
tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em di nhe i ro, de va lo res
ati nen tes a tri bu tos, mes mo que ins cri tos na Dí vi da
Ati va, in clu si ve seus aces só ri os, efe tu a dos, obri ga-
to ri a men te, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral ou, na sua fal ta, da União.

O di re i to dos de po si tan tes à ime di a ta de vo lu-
ção, na hi pó te se de de ci são ju di ci al ou ad mi nis tra ti va
que os fa vo re ça, é as se gu ra do pela obri ga to ri e da de
de os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cons ti tu í rem um
fun do cor res pon den te a 20% do to tal dos va lo res de -
po si ta dos, as se gu ra da a mes ma re mu ne ra ção.

Tam bém hou ve pre o cu pa ção com os di re i tos do
de po si tan te, na fi xa ção dos pra zos de de vo lu ção. Em
24 ho ras após a de ci são ju di ci al ou ad mi nis tra ti va, o
Esta do ou o Dis tri to Fe de ral en tre ga rá à ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra res pon sá vel o va lor do de pó si to, acres ci do
dos ju ros de vi dos. Nas 24 ho ras se guin tes, essa
quan tia será de vol vi da pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra ao
de po si tan te.

O mé ri to do pro je to é ine gá vel. Sem qual quer
ônus adi ci o nal para os con tri bu in tes, ele cria um flu xo
per ma nen te de re cur sos fi nan ce i ros, des ti na do ao
pa ga men to dos pre ca tó ri os ju di ci a is re la ti vos a cré di-
tos de na tu re za ali men tí cia.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, a ini ci a ti va do
pro je to guar da con so nân cia com o dis pos to no art.
61, ca put, da Lei Ma i or, e a ma té ria nele ver sa da (di -
re i to pro ces su al) é de com pe tên cia le gis la ti va pri va ti-
va da União, por for ça do dis pos to no art. 22, I, da
Cons ti tu i ção.

A Lei nº 6.830, de 22 de se tem bro de 1980,
que ”Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da Dí vi da Ati -
va da Fa zen da Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as“, já
de ter mi na, em seu art. 32, II, que os de pó si tos ju di-
ci a is em di nhe i ro se rão obri ga to ri a men te fe i tos na
Ca i xa Eco nô mi ca ou no ban co ofi ci al da uni da de fe -
de ra ti va ou, à sua fal ta, na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral, quan do re la ci o na dos com exe cu ção fis cal pro-
pos ta por Esta do ou pelo Dis tri to Fe de ral.

O pro je to ape nas dis po ni bi li za es ses re cur sos,
tem po ra ri a men te, para con ta es pe cí fi ca do Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral, se guin do a mes ma li nha ado -
ta da pela Lei nº 9.703, de 17 de no vem bro de 1998,
que man da re pas sar à Con ta Úni ca do Te sou ro Na -
ci o nal o va lor dos de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is,
efe tu a dos na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, con cer nen-
tes a cré di tos tri bu tá ri os fe de ra is.

Nos tó pi cos ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti-
va, tam bém não há re pa ros a fa zer ao pro je to de lei.

Com o in tu i to de tor nar mais se gu ra e ope ra ci-
o nal a sis te má ti ca de re pas se dos de pó si tos ju di ci a-
is e ex tra ju di ci a is, ela bo ra mos subs ti tu ti vo, que, en-
tre ou tras ino va ções:

1. li mi ta o va lor dos re pas ses efe tu a-
dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras a cin qüen-
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ta por cen to do to tal dos de pó si tos em fa vor
de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, para
evi tar os ris cos or ça men tá ri os ine ren tes ao
re pas se in te gral;

2. dis põe que o fun do de re ser va, cri a-
do para ga ran tir a ime di a ta de vo lu ção das
quan ti as re qui si ta das, acres ci das de re mu-
ne ra ção idên ti ca à dos de pó si tos que lhe
de ram ori gem, seja man ti do na ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra e do ta do com, no mí ni mo, vin te por 
cen to do to tal dos re cur sos por ela re pas sa-
dos re fe ren tes a de pó si tos efe tu a dos:

2.1 no pe río do de 1º de ja ne i ro de
2001 até a pu bli ca ção da lei re sul tan te do
PLC nº 147, de 2001; e

2.2 após a pu bli ca ção da re fe ri da lei,
ou, a par tir do pri me i ro ano de sua pu bli ca-
ção, mon tan te cor res pon den te aos vin te
ma i o res de pó si tos, pre va le cen do o que for
ma i or.

3. es ta be le ce que os Esta dos e o Dis-
tri to Fe de ral de ve rão re com por o fun do de
re ser va, em até vin te e qua tro ho ras, sem-
pre que o seu sal do es ti ver aba i xo do li mi te
aci ma fi xa do.

4. eli mi na a au to ma ti ci da de do re pas se
dos de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, a fim 
de que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pos sam
ava li ar, em cada caso, os ris cos en vol vi dos.
Essa re gra ca u te lar per mi ti rá à ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra adi ar, tem po ra ri a men te, o re pas se
à Con ta Úni ca do Esta do ou do Dis tri to Fe -
de ral, se ra zões de pru dên cia ban cá ria ou
pro ble mas de ca i xa as sim o exi gi rem.

Qu an to às emen das apre sen ta das pe ran te esta
Co mis são, de i xa mos de aco lhe-las, não obs tan te as
res pe i tá ve is ra zões adu zi das por seus Au to res.

III – Voto

Em face do aci ma ex pos to, so mos pela apro va-
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001, re -
je i ta das as emen das a ele apre sen ta das, na for ma do
se guin te:

EMENDA Nº 1-CAE(Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147, DE 2001

Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de

va lo res re fe ren tes a pro ces sos li ti gi o sos ou ad mi nis-
tra ti vos em que a Fa zen da dos Esta dos ou do Dis tri to
Fe de ral seja par te, efe tu a dos no pe río do de 1º de ja -
ne i ro de 2001 à vés pe ra da pu bli ca ção des ta lei, in clu-
si ve os va lo res re la ti vos a tri bu tos ins cri tos em Dí vi da
Ati va e res pec ti vos aces só ri os, po de rão ser re pas sa-
dos pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria à Con ta
Úni ca de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, até o li -
mi te de cin qüen ta por cen to dos de pó si tos exis ten tes
na data de pu bli ca ção des ta Lei na ins ti tu i ção fi nan ce-
i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 2º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em 
di nhe i ro, re fe ren tes a tri bu tos de com pe tên cia dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral se rão efe tu a dos, a par tir
da data da pu bli ca ção des ta lei, em es ta be le ci men to
ofi ci al dos men ci o na dos en tes fe de ra ti vos ou, na sua
au sên cia, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al da União e
re pas sa dos à Con ta Úni ca de cada Esta do ou do Dis-
tri to Fe de ral, até o li mi te de cin qüen ta por cen to dos
de pó si tos de na tu re za tri bu tá ria exis ten tes em fa vor
de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, na ins ti tu i ção
fi nan ce i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cons ti tu i-
rão fun do de re ser va, a ser man ti do na ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra que ti ver re pas sa do os re cur sos de que tra -
tam os arts. 1º e 2º.

§ 1º O fun do de re ser va de ve rá con ter, no mí ni-
mo, cu mu la ti va men te:

I – vin te por cen to dos re cur sos re pas sa dos nos
ter mos do art. 1º;

II – vin te por cen to dos re cur sos re pas sa dos nos 
ter mos do art. 2º ou, a par tir do pri me i ro ano da pu bli-
ca ção des ta lei, mon tan te cor res pon den te aos vin te
ma i o res de pó si tos de que tra ta o mes mo ar ti go, pre -
va le cen do o que for ma i or.

§ 2º O fun do de re ser va terá re mu ne ra ção idên -
ti ca à dos de pó si tos que lhe de ram ori gem.

§ 3º O fun do de re ser va será re com pos to pelo
Esta do ou Dis tri to Fe de ral, em até vin te e qua tro ho -
ras, após co mu ni ca ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, sem -
pre que o seu sal do es ti ver aba i xo dos li mi tes es ta be-
le ci dos no § 1º des te ar ti go, ou re du zi do sem pre que
es ti ver aci ma dos mes mos li mi tes em de cor rên cia do
dis pos to no art. 5º.

Art. 4º Os re cur sos re pas sa dos aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral na for ma des ta lei se rão apli ca dos
ex clu si va men te no pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a-
is re la ti vos a cré di tos de na tu re za ali men tar.
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Art. 5º Me di an te or dem ju di ci al ou, no caso de de -
pó si to ex tra ju di ci al, da au to ri da de ad mi nis tra ti va com-
pe ten te, o va lor do de pó si to, acres ci do da re mu ne ra ção
que lhe foi ori gi nal men te atri bu í da, será, de po is de en -
cer ra do o pro ces so li ti gi o so ou ad mi nis tra ti vo:

I – co lo ca do à dis po si ção do de po si tan te pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon sá vel, que po de rá de bi tar
o fun do de re ser va em quan tia cor res pon den te, avi -
san do ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral, para que o re -
com po nha na for ma do § 3º do art.3º; 

II – trans for ma do em pa ga men to de fi ni ti vo, to tal
ou par ci al, pro por ci o nal men te à exi gên cia do cor res-

pon den te tri bu to, in clu si ve seus aces só ri os, quan do
se tra tar de de ci são fa vo rá vel ao Esta do ou ao Dis tri to
Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do os re cur sos a se rem li -
be ra dos fo rem su pe ri o res ao sal do do fun do de re ser va,
o Esta do ou o Dis tri to Fe de ral de ve rá res ti tu ir à ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra o va lor ex ce den te, no pra zo má xi mo de
vin te e qua tro ho ras, ob ser va do o dis pos to no art. 3º.

Art. 6º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral es ta be le-
ce rão re gras de pro ce di men tos, in clu si ve or ça men tá-
ri os, para a exe cu ção des ta lei.
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PARECER Nº 519, DE 2002

(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

I – Re la tó rio

O pro je to em epí gra fe de ter mi na que os de pó si tos
ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em di nhe i ro, de va lo res re fe ren tes
a tri bu tos, mes mo que ins cri tos na Dí vi da Ati va, in clu si ve
seus aces só ri os, se rão efe tu a dos em es ta be le ci men to ofi -
ci al dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral ou, na sua au sên cia,
em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al da União Fe de ral.

A ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral ou es ta du al re -
pas sa rá o va lor des ses de pó si tos para con ta es pe cí fi-
ca de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, in de pen-
den te men te de qual quer for ma li da de, no pra zo de 48
ho ras após sua efe ti va ção.

A re ce i ta pro por ci o na da pela con ver são dos de -
pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is será apli ca da no pa -
ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is re la ti vos a cré di tos
de na tu re za ali men tar.

Com o ob je ti vo de as se gu rar a ime di a ta de vo lu-
ção dos va lo res re qui si ta dos, os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral cons ti tu i rão fun do cor res pon den te a 20% do
to tal dos va lo res em de pó si to.

Após o en cer ra men to da lide ou do pro ces so li ti-
gi o so, o va lor do de pó si to será, por or dem da au to ri-
da de ju di ci al ou, no caso de de pó si to ex tra ju di ci al, da
au to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te:

a) en tre gue ao de po si tan te pela ins ti tu i ção fi nan-
ce i ra res pon sá vel, no pra zo má xi mo de 24 ho ras, após
a sua de vo lu ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de ral, na 
pro por ção em que a de ci são lhe for fa vo rá vel, acres ci do
de ju ros equi va len tes à taxa re fe ren ci al do Sis te ma
Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia (SELIC) para tí tu-
los fe de ra is, acu mu la da men sal men te; ou

b) trans for ma do em pa ga men to de fi ni ti vo, to tal ou
par ci al, pro por ci o nal men te à exi gên cia do cor res pon den-
te tri bu to, in clu si ve seus aces só ri os, quan do se tra tar de
de ci são fa vo rá vel ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral.

Uma vez de ter mi na da a de vo lu ção, por or dem
ju di ci al ou ad mi nis tra ti va, o Esta do ou o Dis tri to Fe de-
ral de ve rá de po si tar, no pra zo de 24 ho ras, o va lor cor -
res pon den te, acres ci do dos ju ros aci ma re fe ri dos.

A lei re sul tan te do pre sen te pro je to en tra rá em
vi gor na data de sua pu bli ca ção e será apli cá vel tam -
bém aos de pó si tos exis ten tes nes sa data, ca ben do
aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral es ta be le cer as re -
gras pro ce di men ta is para sua exe cu ção.

O PLC nº 147, de 2001, foi sub me ti do, ini ci al-
men te, ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos (CAE), que o apro vou na for ma da Emen da nº
01-CAE (Subs ti tu ti vo), a se guir trans cri ta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147
(SUBSTITUTIVO), DE 2001

Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de va -

lo res re fe ren tes a pro ces sos li ti gi o sos ou ad mi nis tra ti vos
em que a Fa zen da dos Esta dos ou do Dis tri to Fe de ral
seja par te, efe tu a dos no pe río do de 1º de ja ne i ro de 2001 
à vés pe ra da pu bli ca ção des ta lei, in clu si ve os va lo res re -
la ti vos a tri bu tos ins cri tos em Dí vi da Ati va e res pec ti vos
aces só ri os, po de rão ser re pas sa dos pela ins ti tu i ção
finan ce i ra de po si tá ria à Con ta Úni ca de cada Esta do ou
do Dis tri to Fe de ral, até o li mi te de cin qüen ta por cen to
dos de pó si tos exis ten tes na data de pu bli ca ção des ta lei
na ins ti tu i ção fi nan ce i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 2º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em 
di nhe i ro, re fe ren tes a tri bu tos de com pe tên cia dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral se rão efe tu a dos, a par tir
da data da pu bli ca ção des ta Lei, em es ta be le ci men to
ofi ci al dos men ci o na dos en tes fe de ra ti vos ou, na sua
au sên cia, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al da União e
re pas sa dos à Con ta Úni ca de cada Esta do ou do Dis -
tri to Fe de ral, até o li mi te de cin qüen ta por cen to dos
de pó si tos de na tu re za tri bu tá ria exis ten tes em fa vor
de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, na ins ti tu i ção
fi nan ce i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cons ti tu i-
rão fun do de re ser va, a ser man ti do na ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra que ti ver re pas sa do os re cur sos de que tra -
tam os arts. 1º e 2º

§ 1º O fun do de re ser va de ve rá con ter, no mí ni-
mo, cu mu la ti va men te:

I – vin te por cen to dos re cur sos re pas sa dos nos
ter mos do art. 1º;

II – vin te por cen to dos re cur sos re pas sa dos nos 
ter mos do art. 2º ou, a par tir do pri me i ro ano da pu bli-
ca ção des ta Lei, mon tan te cor res pon den te aos vin te
ma i o res de pó si tos de que tra ta o mes mo ar ti go, pre -
va le cen do o que for ma i or.

§ 2º O fun do de re ser va terá re mu ne ra ção idên -
ti ca à dos de pó si tos que lhe de ram ori gem.

§ 3º O fun do de re ser va será re com pos to pelo
Esta do ou Dis tri to Fe de ral, em até vin te e qua tro ho -
ras, após co mu ni ca ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, sem -
pre que o seu sal do es ti ver aba i xo dos li mi tes es ta be-
le ci dos no § 1º des te ar ti go, ou re du zi do sem pre que
es ti ver aci ma dos mes mos li mi tes em de cor rên cia do
dis pos to no art. 5º.

Art. 4º Os re cur sos re pas sa dos aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral na for ma des ta Lei se rão apli ca dos
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ex clu si va men te no pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a-
is re la ti vos a cré di tos de na tu re za ali men tar.

Art. 5º Me di an te or dem ju di ci al ou, no caso de de -
pó si to ex tra ju di ci al, da au to ri da de ad mi nis tra ti va com-
pe ten te, o va lor do de pó si to, acres ci do da re mu ne ra ção
que lhe foi ori gi nal men te atri bu í da, será, de po is de en -
cer ra do o pro ces so li ti gi o so ou ad mi nis tra ti vo:

I – co lo ca do à dis po si ção do de po si tan te pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon sá vel, que po de rá de bi tar
o fun do de re ser va em quan tia cor res pon den te, avi -
san do ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral, para que o re -
com po nha na for ma do § 3º do art 3º;

II – trans for ma do em pa ga men to de fi ni ti vo, to tal ou
par ci al, pro por ci o nal men te à exi gên cia do cor res pon den-
te tri bu to, in clu si ve seus aces só ri os, quan do se tra tar de
de ci são fa vo rá vel ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do os re cur sos a se rem li -
be ra dos fo rem su pe ri o res ao sal do do fun do de re ser va,
o Esta do ou o Dis tri to Fe de ral de ve rá res ti tu ir à ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra o va lor ex ce den te, no pra zo má xi mo de
vin te e qua tro ho ras, ob ser va do o dis pos to no art. 3º.

Art. 6º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral es ta be le-
ce rão re gras de pro ce di men tos, in clu si ve or ça men tá-
ri os, para a exe cu ção des ta Lei.

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.”

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das pe ran te esta Co mis são.

É o re la tó rio.

II – Aná li se
O art. 100. da Cons ti tu i ção Fe de ral, com as al te-

ra ções das Emen das Cons ti tu ci o na is nos 20, de 1998,
e 30, de 2000, dá tra ta men to pre fe ren ci al aos pa ga-
men tos de vi dos, em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria, re -
la ti va men te a cré di tos de na tu re za ali men tí cia, as sim
con si de ra dos os de cor ren tes de sa lá ri os, ven ci men-
tos, pro ven tos, pen sões e suas com ple men ta ções, be -
ne fí ci os pre vi den ciá ri os e in de ni za ções por mor te ou
in va li dez, fun da das na res pon sa bi li da de ci vil.

Ten do em vis ta que o seu re ce bi men to é es sen-
ci al, na gran de ma i o ria dos ca sos, para a ma nu ten ção
do cre dor, es ses dé bi tos fo ram res sal va dos da re gra
ge ral de pa ga men to ex clu si va men te na or dem cro no-
ló gi ca de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os.

A es cas sez de re cur sos or ça men tá ri os tem di fi-
cul ta do o pron to pa ga men to, por par te dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral, dos pre ca tó ri os ju di ci a is re fe ren-
tes a cré di tos de na tu re za ali men tí cia. Como in for ma-
do pelo jor nal O Esta do de S. Pa u lo, em sua edi ção de 
25-1-02, só o Esta do de São Pa u lo deve cer ca de
R$2,5 bi lhões em pre ca tó ri os ali men ta res.

O ob je ti vo do pre sen te pro je to é con se guir os re -
cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os para que os Esta dos e 

o Dis tri to Fe de ral pos sam hon rar tais dé bi tos com a
de vi da pres te za.

Não se pro põe, como de há bi to, a ele va ção ou a
cri a ção de im pos tos. Lan ça-se mão de ou tra fon te,
con sis ten te na trans fe rên cia, para con ta es pe cí fi ca
de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, dos de pó si tos
ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em di nhe i ro, de va lo res ati -
nen tes a tri bu tos, mes mo que ins cri tos na Dí vi da Ati -
va, in clu si ve seus aces só ri os, efe tu a dos, obri ga to ri a-
men te, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral ou, na sua fal ta, da União.

O di re i to dos de po si tan tes à ime di a ta de vo lu-
ção, na hi pó te se de de ci são ju di ci al ou ad mi nis tra ti va
que os fa vo re ça, é as se gu ra do pela obri ga to ri e da de
de os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cons ti tu í rem um
fun do cor res pon den te a 20% do to tal dos va lo res de -
po si ta dos, as se gu ra da a mes ma re mu ne ra ção.

Tam bém hou ve pre o cu pa ção com os di re i tos do
de po si tan te, na fi xa ção dos pra zos de de vo lu ção. Em 24
ho ras após a de ci são ju di ci al ou ad mi nis tra ti va, o Esta do
ou o Dis tri to Fe de ral en tre ga rá à ins ti tu i ção fi nan ce i ra
res pon sá vel o va lor do de pó si to, acres ci do dos ju ros de -
vi dos. Nas 24 ho ras se guin tes, essa quan tia será de vol vi-
da pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra ao de po si tan te.

O mé ri to do pro je to é ine gá vel. Sem qual quer
ônus adi ci o nal para os con tri bu in tes, ele cria um flu xo
per ma nen te de re cur sos fi nan ce i ros, des ti na do ao
pa ga men to dos pre ca tó ri os ju di ci a is re la ti vos a cré di-
tos de na tu re za ali men tí cia.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, a ini ci a ti va do
pro je to guar da con so nân cia com o dis pos to no art.
61, ca put, da Lei Ma i or, e a ma té ria nele ver sa da (di -
re i to pro ces su al) é de com pe tên cia le gis la ti va pri va ti-
va da União, por for ça do dis pos to no art. 22, I, da
Cons ti tu i ção.

A Lei nº 6.830, de 22 de se tem bro de 1980, que
”dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da Dí vi da Ati va da
Fa zen da Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as”, já de ter mi-
na, em seu art. 32, II, que os de pó si tos ju di ci a is em
dinhe i ro se rão obri ga to ri a men te fe i tos na Ca i xa Eco -
nô mi ca ou no ban co ofi ci al da uni da de fe de ra ti va ou, à
sua fal ta, na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, quan do re la ci-
o na dos com exe cu ção fis cal pro pos ta por Esta do ou
pelo Dis tri to Fe de ral.

O pro je to ape nas dis po ni bi li za es ses re cur sos,
tem po ra ri a men te, para con ta es pe cí fi ca do Esta do ou 
do Dis tri to Fe de ral, se guin do a mes ma li nha ado ta da
pela Lei nº 9.703, de 17 de no vem bro de 1998, que
man da re pas sar à Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci o nal o 
va lor dos de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, efe tu a-
dos na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, con cer nen tes a
cré di tos tri bu tá ri os fe de ra is.

Nos tó pi cos ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti-
va, tam bém não há re pa ros a fa zer ao pro je to de lei.
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As prin ci pa is al te ra ções in tro du zi das no PLC nº
147, de 2001, pela Emen da nº 01 – CAE (Subs ti tu ti vo)
são as se guin tes:

1. o va lor dos re pas ses efe tu a dos pe-
las ins ti tu i ções fi nan ce i ras é li mi ta do a cin-
qüen ta por cen to do to tal dos de pó si tos em
fa vor de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral,
para evi tar os ris cos or ça men tá ri os ine ren-
tes ao re pas se in te gral;

2. o fun do de re ser va, para ga ran tir a
ime di a ta de vo lu ção das quan ti as re qui si ta-
das, acres ci das de re mu ne ra ção idên ti ca à
dos de pó si tos que lhe de ram ori gem, será
man ti do na ins ti tu i ção fi nan ce i ra e do ta do
com, no mí ni mo, vin te por cen to do to tal dos 
re cur sos por ela re pas sa dos re fe ren tes a
de pó si tos efe tu a dos:

2.1 no pe río do de 1º de ja ne i ro de
2001 até a pu bli ca ção da lei re sul tan te do
PLC nº 147, de 2001; e

2.2 após a pu bli ca ção da re fe ri da lei, ou, 
a par tir do pri me i ro ano de sua pu bli ca ção,
mon tan te cor res pon den te aos vin te ma i o res
de pó si tos, pre va le cen do o que for ma i or;

3. os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de-
ve rão re com por o fun do de re ser va, em até
vin te e qua tro ho ras, sem pre que o seu sal -
do es ti ver aba i xo do li mi te aci ma fi xa do;

4. o re pas se dos de pó si tos ju di ci a is e
ex tra ju di ci a is de i xa de ser au to má ti co, a fim
de que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pos sam
ava li ar, em cada caso, os ris cos en vol vi dos.
Essa re gra ca u te lar per mi ti rá à ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra adi ar, tem po ra ri a men te, o re pas se
à Con ta Úni ca do Esta do ou do Dis tri to Fe -
de ral, se ra zões de pru dên cia ban cá ria ou
pro ble mas de ca i xa as sim o exi gi rem.

A nos so ver, a Emen da nº 1 – CAE (Subs ti tu ti-
vo) tor na mais se gu ra e ope ra ci o nal a sis te má ti ca
de re pas se dos de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is
es bo ça da no PLC nº 147, de 2001, sem qual quer
pre ju í zo para os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto
Em face do aci ma ex pos to, so mos pela apro va-

ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001, na
for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 2 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147, DE 2001

Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de

va lo res re fe ren tes a pro ces sos li ti gi o sos ou ad mi nis-
tra ti vos em que a Fa zen da dos Esta dos ou do Dis tri to
Fe de ral seja par te, efe tu a dos no pe río do de 1º de ja -
ne i ro de 2001 à vés pe ra da pu bli ca ção des ta lei, in clu-
si ve os va lo res re la ti vos a tri bu tos ins cri tos em Dí vi da
Ati va e res pec ti vos aces só ri os, po de rão ser re pas sa-
dos pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria à Con ta
Úni ca de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, até o li -
mi te de cin qüen ta por cen to dos de pó si tos exis ten tes
na data de pu bli ca ção des ta lei na ins ti tu i ção fi nan ce i-
ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 2º Os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, em 
di nhe i ro, re fe ren tes a tri bu tos de com pe tên cia dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral se rão efe tu a dos, a par tir
da data da pu bli ca ção des ta lei, em es ta be le ci men to
ofi ci al dos men ci o na dos en tes fe de ra ti vos ou, na sua
au sên cia, em ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al da União e
re pas sa dos à Con ta Úni ca de cada Esta do ou do Dis -
tri to Fe de ral, até o li mi te de cin qüen ta por cen to dos
de pó si tos de na tu re za tri bu tá ria exis ten tes em fa vor
de cada Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, na ins ti tu i ção
fi nan ce i ra que efe tu ar o re pas se.

Art. 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral cons ti tu i-
rão fun do de re ser va, a ser man ti do na ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra que ti ver re pas sa do os re cur sos de que tra -
tam os arts. 1º e 2º.

§ 1º O fun do de re ser va de ve rá con ter, no mí ni-
mo, cu mu la ti va men te:

I – vin te por cen to dos re cur sos re pas sa dos nos
ter mos do art. 1º;

II – vin te por cen to dos re cur sos re pas sa dos nos 
ter mos do art. 2º ou, a par tir do pri me i ro ano da pu bli-
ca ção des ta lei, mon tan te cor res pon den te aos vin te
ma i o res de pó si tos de que tra ta o mes mo ar ti go, pre -
va le cen do o que for ma i or.

§ 2º O fun do de re ser va terá re mu ne ra ção de ju -
ros idên ti ca à dos de pó si tos que lhe de ram ori gem,
equi va len te à taxa re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de
Li qui da ção e Cus tó dia (SELIC) para os tí tu los fe de ra is.

§ 3º O fun do de re ser va será re com pos to pelo
Esta do ou Dis tri to Fe de ral, em até vin te e qua tro ho -
ras, após co mu ni ca ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, sem -
pre que o seu sal do es ti ver aba i xo dos li mi tes es ta be-
le ci dos no § 1º des te ar ti go, ou re du zi do sem pre que
es ti ver aci ma dos mes mos li mi tes em de cor rên cia do
dis pos to no art. 5º.

Art. 4º Os re cur sos re pas sa dos aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral na for ma des ta lei se rão apli ca dos
ex clu si va men te no pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a-
is re la ti vos a cré di tos de na tu re za ali men tar.
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Art. 5º Me di an te or dem ju di ci al ou, no caso de de -
pó si to ex tra ju di ci al, da au to ri da de ad mi nis tra ti va com-
pe ten te, o va lor do de pó si to, acres ci do da re mu ne ra ção
que lhe foi ori gi nal men te atri bu í da, será, de po is de en -
cer ra do o pro ces so li ti gi o so ou ad mi nis tra ti vo:

I  – co lo ca do à dis po si ção do de po si tan te pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon sá vel, que po de rá de bi tar
o fun do de re ser va em quan tia cor res pon den te, avi -
san do ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral, para que o re -
com po nha na for ma do § 3º do art. 3º;

II – trans for ma do em pa ga men to de fi ni ti vo, to tal ou
par ci al, pro por ci o nal men te à exi gên cia do cor res pon den-
te tri bu to, in clu si ve seus  aces só ri os, quan do se tra tar de
de ci são fa vo rá vel ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do os re cur sos a se rem li -
be ra dos fo rem su pe ri o res ao sal do do fun do de re ser va,

o Esta do ou o Dis tri to Fe de ral de ve rá res ti tu ir à ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra o va lor ex ce den te, no pra zo má xi mo de
vin te e qua tro ho ras, ob ser va do o dis pos to no art. 3º.

Art. 6º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral es ta be le-
ce rão re gras de pro ce di men tos, in clu si ve or ça men tá-
ri os, para a exe cu ção des ta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber nar-
do Ca bral, – Pre si den te – Ro meu Tuma – Re la tor –
Lú cio Alcân ta ra – José Fo ga ça – Pe dro Si mon –
Artur da Tá vo la – Íris Re zen de – Luiz Otá vio – Fer -
nan do Ri be i ro – Osmar Dias – Ari Stad ler – Ro ber to
Fre i re – Wal deck Orné las – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re gi nal do Du ar te –  Anto nio Car los Ju ni or.
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Su be men da – CCJ à Emen da CCJ (Subs ti tu ti vo)

Dê-se nova re da ção ao § 2º do ar ti go 3º:

§ 2º O Fun do de re ser va tem re mu ne-
ra ção de ju ros equi va len tes à taxa re fe ren ci-
al do Sis te ma Espe ci al de li qui da ção e Cus -
tó dia (SELIC) para tí tu los fe de ra is.

Se na dor Ro ber to Fre i re.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar

so bre:
I  – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele i to-

ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do tra ba lho;
....................................................................................
....................................................................................

SE ÇÃO VIII

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

Sub se ção III
Das Leis

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

CAPÍTULO III
Do Po der Ju di ciá rio

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

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

Art. 100. À ex ce ção dos cré di tos de na tu re za ali -
men tí cia, os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Fe-
de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, em vir tu de de sen ten ça
ju di ciá ria, far-se-ão ex clu si va men te na or dem cro no-
ló gi ca de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e à con ta dos
cré di tos res pec ti vos, pro i bi da a de sig na ção de ca sos
ou de pes so as nas do ta ções or ça men tá ri as e nos
cré di tos adi ci o na is aber tos para este fim.
....................................................................................
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000

Alte ra a re da ção do art. 100 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e acres cen ta o art.
78 no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, re fe ren te ao pa ga men to
de pre ca tó ri os ju di ciá ri os.

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

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

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Mo di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia
so ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998

Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is de tri bu tos e con tri bu i-
ções fe de ra is.

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

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

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da
Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

....................................................................................
Art. 32. Os de pó si tos ju di ci a is em di nhe i ro se rão

obri ga to ri a men te fe i tos:
I – na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, de acor do com

o De cre to-Lei nº 1.737, de 20 de de zem bro de 1979,
quan do re la ci o na dos com a exe cu ção fis cal pro pos ta
pela União ou suas au tar qui as;

II – na Ca i xa Eco nô mi ca ou no ban co ofi ci al da
uni da de fe de ra ti va ou, à sua fal ta, na Ca i xa Eco nô mi-
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ca Fe de ral, quan do re la ci o na dos com exe cu ção fis cal
pro pos ta pelo Esta do, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e
suas au tar qui as.
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 151, DE 2002

Alte ra os arts. 302 e 303 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 (Có di go
de Trân si to Bra si le i ro), a fim de ade quar
pe nas apli cá ve is a cri mes de trân si to às
pre vis tas no Có di go Pe nal para cri mes
da mes ma na tu re za da que les.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503, de 23

de se tem bro de 1997, re nu me ra do para § 1º o atu al
pa rá gra fo úni co des se úl ti mo ar ti go, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 302. ...............................................
 Pe nas – de ten ção, de um a três anos,

e sus pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per -
mis são ou a ha bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo
au to mo tor.

................................................... ” (NR).
“Art. 303. ...............................................
 Pe nas – de ten ção, de dois me ses a

um ano, e sus pen são ou pro i bi ção de se ob -
ter a per mis são ou a ha bi li ta ção para di ri gir
ve í cu lo au to mo tor.

§ 1º .......................................................
§ 2º Au men ta-se a pena de um ter ço,

se re sul ta mor te“.(NR) ...................................

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 9.503, de 1997 – Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro –, tem sido cri ti ca da pe los es tu di o sos do Di re i to, em
ra zão de mu i tas de suas nor mas pu ni ti vas te rem-se es -
pe lha do no Di re i to Pe nal nem sem pre de for ma ade qua-
da e har mo ni o sa com os prin cí pi os que o dis ci pli nam.

O alu di do Có di go de Trân si to pre viu ti pos es pe-
cí fi cos do ho mi cí dio cul po so (art. 302) e da le são cor -

po ral cul po sa (art.303), co mi nan do, res pec ti va men te,
pe nas de dois a qua tro anos e de seis me ses a dois
anos de de ten ção.

De acor do com o prin cí pio da es pe ci a li da de ex -
pres so no art. 12 do Có di go Pe nal, o agen te dos cri mes
de ho mi cí dio ou le são cor po ral cul po sos, co me ti dos no
trân si to, não se su je i ta rá às pe nas dos arts. 121, § 3º, ou 
129, § 5º, am bos do Có di go Pe nal, e sim às pe nas do
Có di go de Trân si to Bra si le i ro aci ma re fe ri das.

É de ob ser var o ab sur do ju rí di co que re sul ta da in -
ter pre ta ção dos arts. 301 e 303 do Có di go de Trân si to. A 
pena co mi na da ao cri me de le são cor po ral de cor ren te
de aci den te de trân si to ex ce de a pena de le são cor po ral
do lo sa, de ter mi na da no art. 129, ca put, do Có di go Pe -
nal, que é de três me ses a um ano de de ten ção.

Em ca sos con cre tos, tais di ver gên ci as têm ge ra do
in jus ti ças na apli ca ção da lei. Alguém que atro pe la cul -
po sa men te um pe des tre que atra ves sa uma rua, pro vo-
can do-lhe le sões cor po ra is le ves, terá uma pena ma i or
do que aque le que ve nha atro pe lar do lo sa men te ou-
trem, ca u san do-lhe tam bém le sões cor po ra is le ves.
Este úl ti mo in ci di rá nas pe nas do ca put do art. 129 do
Có di go Pe nal, que são me no res que as co mi na das para 
a le são cor po ral cul po sa ocor ri da no trân si to.

Ve ri fi ca-se, por tan to, in co e rên cia na co mi na ção
das re fe ri das pe nas do Có di go de Trân si to, que fere
os prin cí pi os da igual da de e da pro por ci o na li da de na
do si me tria da pena.

Ou tra in con gruên cia que se per ce be, ao ana li-
sa rem-se com pa ra ti va men te os dois men ci o na dos
ar ti gos, de cor re do fato de que o co me ti men to de um
ho mi cí dio cul po so, por im pru dên cia no uso de arma
de fogo, po de rá acar re tar ao agen te a pena de um a
três anos de de ten ção (art. 121, § 3º, CP), sem im pe-
dir-lhe o be ne fí cio da sus pen são do pro ces so, pre vis-
to no art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995, se a pena apli -
ca da ti ver sido a pena mí ni ma de um ano.

Di fe ren te men te ocor re rá com o agen te que co me te
um ho mi cí dio cul po so no trân si to. Nes se caso, a pena
pre vis ta no art. 302 do Có di go de Trân si to é de dois a
qua tro anos de de ten ção, o que im pos si bi li ta a apli ca ção
de qual quer be ne fí cio da Lei nº 9.099, de 1995.

À vis ta des sas con si de ra ções, con cla ma mos os
ilus tres Pa res a apro va rem o pro je to, que pre ten de
cor ri gir os er ros na do si me tria das pe nas dos alu di dos
arts. 302 e 303, e, as sim, es ta be le cer jus ta pro por ci o-
na li da de en tre tais pe nas e as co mi na das aos mes -
mos cri mes ti pi fi ca dos no Có di go Pe nal.

Sala das Ses sões, 3 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Gil ber to Mes tri nho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)

....................................................................................
Art. 302. Pra ti car ho mi cí dio cul po so na di re ção

de ve í cu lo au to mo tor:
Pe nas – de ten ção, de dois a qua tro anos, e sus -

pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per mis são ou a ha -
bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo au to mo tor.

Pa rá gra fo úni co. No ho mi cí dio cul po so co me ti do
na di re ção de ve í cu lo au to mo tor, a pena é au men ta da
de um ter ço à me ta de, se o agen te:

I – não pos su ir Per mis são para Di ri gir ou Car te i-
ra de Ha bi li ta ção;

II – pra ti cá-lo em fa i xa de pe des tres ou na cal ça da;
III – de i xar de pres tar so cor ro, quan do pos sí vel

fazê-lo sem ris co pes so al, a ví ti ma do aci den te;
IV – no exer cí cio de sua pro fis são ou ati vi da de, es -

ti ver con du zin do ve í cu lo de trans por te de pas sa ge i ros.
Art. 303. Pra ti car le são cor po ral cul po sa na di re-

ção de ve í cu lo au to mo tor:
Pe nas – de ten ção, de seis me ses a dois anos, e

sus pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per mis são ou a
ha bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo au to mo tor.

Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena de um ter -
ço à me ta de, se ocor rer qual quer das hi pó te ses do
pa rá gra fo úni co do ar ti go an te ri or.
....................................................................................

Có di go Pe nal
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de

1940, atu a li za do e acom pa nha do de Le gis la ção
Com ple men tar, tam bém atu a li za da, de Sú mu las e de
Índi ces: Sis te má ti co e Alfa bé ti co-Re mis si vo do Có di-
go Pe nal, Cro no ló gi cos da Le gis la ção e Alfa bé ti co da
Le gis la ção Com ple men tar, da Lei de Intro du ção, da
Lei das Con tra ven ções Pe na is e das Sú mu las.
....................................................................................

Dos Cri mes Con tra a Pes soa
• Con tra ven ções re fe ren tes à pes soa: De cre to-Lei

nº 3.688, de 3 de ou tu bro de 1941 (arts. 18 a 23).
• Con ven ção so bre a pre ven ção e pu ni ção de cri -

mes con tra pes so as que go zam de pro te ção in ter na ci o-
nal: De cre to nº 3.167, de 14 de se tem bro de 1999.

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Vida

• Vide art. 5º, XXXVIII, d, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral de 1988.

• Vide Sú mu la 605 do STF.
• A Por ta ria nº 4, de 12 de abril de 2001, do

Esta do de São Pa u lo, cria, no âm bi to do De par ta men-
to de Ho mi cí di os e de Pro te ção à Pes soa – DHPP, o
Ser vi ço de Inte li gên cia e Aná li se.

Ho mi cí dio sim ples
Art. 121. Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.
• Vide art. 1º, III, a, da Lei nº 7.960, de 21 de de -

zem bro de 1989.

Caso de di mi nu i ção de pena
§ 1º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

• Vide art. 74. § 1º, do Có di go de Pro ces so
Penal.

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

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

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

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

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

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.
• Vide art. 1º, III, a, da Lei nº 7.960, de 21 de de -

zem bro de 1989.
• Vide art. 74, § 1º, do Có di go de Pro ces so Pe nal.

Ho mi cí dio cul po so
§ 3º Se o ho mi cí dio é cul po so:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
• Vide art. 129 da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

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

de um ter ço, se o cri me re sul ta de inob ser vân cia  de  re -
gra téc ni ca de pro fis são, arte ou ofí cio, ou se o agen te
de i xa de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma, não pro cu ra

(*) No que se re fe re aos va lo res das mul tas, esta Par te Espe ci al
está atu a li za da de acor do com o que dis põe o art. 2º da Lei nº
7.209, de 11 de ju lho de 1984.
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di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato, ou foge para
evi tar pri são em fla gran te. Sen do do lo so o ho mi cí-
dio, a pena é au men ta da de um ter ço, se o cri me é
pra ti ca do con tra pes soa me nor de 14 (ca tor ze)
anos.

• 4º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 8.069, 
de 13 de ju lho de 1990.

• Vide art. 129, § 7º, do Có di go Pe nal.
§ 5º Na hi pó te se de ho mi cí dio cul po so, o juiz po -

de rá de i xar de apli car a pena, se as con se qüên ci as
da in fra ção atin gi rem o pró prio agen te de for ma tão
gra ve que a san ção pe nal se tor ne des ne ces sá ria.

• § 5º acres cen ta do pela Lei nº 6.416, de 24 de
maio de 1977.
....................................................................................

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

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

ano.

Le são Cor po ral de na tu re za gra ve
• Vide art. 15, I, b, da Lei nº 6.938, de 31 de

agos to de 1981, so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do Meio
Ambi en te.

• Vide art. 27, § 1º da Lei nº 7.170, de 14 de de -
zem bro de 1983, que de fi ne os cri mes con tra a Se gu-
ran ça Na ci o nal.

• Vide art. 58, II, da Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re-
i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 3.179, de
21 de se tem bro de 1999 (Cri mes Ambi en ta is).

§ 1º Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de para as ocu pa ções ha bi tu a is;

por mais de 30 (trin ta) dias;
• Vide art. 13, II, § 1º, a, da Lei nº 8.974, de 5 de

ja ne i ro de 1995, que es ta be le ce nor mas para o uso
das téc ni cas de en ge nha ria ge né ti ca.

• Vide art. 168, § 2º, do Có di go de Pro ces so
Pe nal.
....................................................................................

Subs ti tu i ção da pena
§ 5º O juiz, não sen do gra ves as le sões, pode

ain da subs ti tu ir a pena de de ten ção pela mul ta:
I – se ocor rer qual quer das hi pó te ses do pa rá-

gra fo an te ri or;
II – se as le sões são re cí pro cas.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri men to
nº 720, de 2001, de au to ria dos Se na do res Edu ar do
Su plicy, Ge ral do Cân di do e ou tros Se na do res, so li ci-
tan do, nos ter mos re gi men ta is, 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, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
fi gu ra rá na Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 222, § 2º, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de li be ra ti-
va or di ná ria de ama nhã será de di ca do a ho me na ge ar
os 60 anos de cri a ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce 
– CVRD, de acor do com o Re que ri men to nº 239, de
2002, do Se na dor Luiz Otá vio e ou tros Se na do res.

Escla re ce ain da que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo-
tou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo pre vis to  no art. 91,
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter-
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná-
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de 2000, de
au to ria do Se na dor Se bas tião Ro cha, que dis põe so -
bre con ces são do be ne fí cio de se gu ro-de sem pre go
ao tra ba lha dor ex tra ti vis ta ve ge tal du ran te o pe río do
em que es ti ver im pe di do de exer cer sua ati vi da de e
dá ou tras pro vi dên ci as, tra mi tan do em con jun to com
o Pro je to de Lei do Se na do nº 5, de 2000.

As ma té ri as fo ram apre ci a das, em de ci são ter -
mi na ti va, pela Co mis são de Assun tos So ci a is.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de 2000,
apro va do, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos, e o de nº 5,
de 2000, que está pre ju di ca do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer-
rou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para apre sen ta ção
de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to  de  Lei  da  Câ ma ra  nº 27, de 2002
(nº 1.432/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o 12 de
agos to como o Dia Na ci o nal da Ju ven tu de; e

– Pro je to  de  Lei  da  Câ ma ra  nº 28, de 2002
(nº 1.219/99, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
cri a ção do Dia Na ci o nal do Con su mi dor.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das na Ordem do Dia opor tu na men te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 190/2002-GAB
PRM – Cha pe có/SC

Cha pe có/SC, 16 de maio de 2002

Exmº Sr.
Ra mez Te bet
MD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia/DF

Se nhor Se na dor,
Ten do em vis ta a ins tru ção de pro ce di men to ad -

mi nis tra ti vo ins ta u ra do no âm bi to des ta Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca, em face do re ce bi men to de re la tó rio de
obras ina ca ba das do Se na do Fe de ral, re quer-se, com 
ful cro nos ar ti gos 129, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
e 8º da Lei Com ple men tar nº 75/93, seja re pas sa do,
no pra zo de 7 (sete) dias úte is, có pia do re la tó rio ela -
bo ra do pela Co mis são Tem po rá ria de Obras Ina ca ba-
das do Se na do Fe de ral no que con cer ne a da dos e
es pe ci fi ca ções so bre o tér mi no da Esco la de 1º grau
com per cen tu al exe cu ta do aci ma de 50% e re cur sos
re pas sa dos pelo FNDE atra vés de con vê ni os com as
prefe i tu ras de Cha pe có/SC e Cam po Erê/SC, e, ain -
da, o nú me ro e a data do con vê nio fir ma do com o
FNDE, con si de ran do que, com os da dos for ne ci dos
no alu di do re la tó rio, tor na-se in viá vel a fis ca li za ção
pre ten di da.

Aten ci o sa men te, – Pe dro A. Roso, Pro cu ra dor
da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces sa do
do Re que ri men to nº 651, de 1995.

A so li ci ta ção em ca u sa foi aten di da em 28 de
maio úl ti mo, me di an te o Ofí cio SGM nº 235/2002. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item Úni co.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)

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 18, de 2002 (nº 407/2001,

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 arts.
100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art.
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, e acres cen ta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as (pre ca tó ri os, ISS, fun-
do com pos to por re cur sos ori un dos de de-
ses ta ti za ção e CPMF), ten do

Pa re cer sob nº 424, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são
da pro po si ção, para efe i to de vo ta ção em
Ple ná rio, a fim de que cada ma té ria seja
apre ci a da se pa ra da men te, por tó pi cos, nos
se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti-
vos que cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100
da par te per ma nen te e 86 e 87 da par te
tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças
pre ten di das so bre o art. 156 da par te per-
ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções
pre ten di das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu -
si vas à CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do
ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-
mos à lis ta dos ora do res.

Com a pa la vra o ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da,
por ces são do Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nin guém ig no ra
que a se gu ran ça, ao lado do de sem pre go, é a ques -
tão cru ci al de ma i or ur gên cia a ser re sol vi da no Bra sil.
Pode-se até ar gu men tar que a se gu ran ça, de to dos
os ma les que vi ve mos, é o mais abran gen te, vis to que 
o te mor ante a de lin qüên cia, as cha ci nas e a cri mi na li-
da de em ge ral afe ta to dos os ci da dãos, de to das as
clas ses so ci a is e em todo o ter ri tó rio bra si le i ro.

A mi sé ria e o de sem pre go, por sua vez, são fa -
to res de ter mi nan tes não ape nas da pre ca ri e da de da
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con di ção de vida dos ci da dãos, mas da sua pró pria
so bre vi vên cia. Embo ra não atin jam a po pu la ção bra -
si le i ra na sua to ta li da de, nós não po de mos, ab so lu ta-
men te, exi mir-nos de com ba tê-los com o me lhor de
nos sas for ças, já que sig ni fi ca um con tin gen te de,
apro xi ma da men te, trin ta mi lhões de bra si le i ros.

No mo men to, Sr. Pre si den te, a ques tão que
abor da rei diz res pe i to a uma si tu a ção que vem afe-
tan do a se gu ran ça pú bli ca, no ta da men te na re gião do 
Entor no do Dis tri to Fe de ral.

É do co nhe ci men to ge ral que o Entor no se tor -
nou uma das re giões mais vi o len tas do Bra sil. Não se
tra ta de mera re tó ri ca ou de alar mis mo: essa de plo rá-
vel si tu a ção já foi com pro va da di ver sas ve zes por
meio de es ta tís ti cas ofi ci a is, não bas tas se o nos so
co nhe ci men to des sa re a li da de, es tam pa da co ti di a na-
men te nos jor na is e ve i cu la da pela mí dia ele trô ni ca
da qui do Dis tri to Fe de ral, do Go iás e do Bra sil.

É na tu ral que, nes sas con di ções, fos se o Entor -
no de Bra sí lia con tem pla do com al gu mas das me di-
das pre vis tas no Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli-
ca. Aliás, o mu ni cí pio de Ci da de Oci den tal foi o pri me-
i ro a re ce ber re cur sos do Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca, em mar ço do ano pas sa do, quan do lhe 
fo ram des ti na dos R$22 mi lhões para aqui si ção de
mu ni ção, ar mas e ou tros equi pa men tos ne ces sá ri os
para com ba ter o cri me.

Dias de po is, em For mo sa, com a pre sen ça do
Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que, a União 
en tre gou às Po lí ci as Ci vil e Mi li tar de Go iás 590 vi a tu-
ras a se rem uti li za das nos 21 mu ni cí pi os go i a nos que
fa zem par te da re gião me tro po li ta na do Entor no. O
Jor nal de Bra sí lia, em sua edi ção de 11 de abril do
ano pas sa do, re gis tra va: “Esse é mais um pas so para
ten tar re du zir o alto ín di ce de ocor rên ci as po li ci a is do
Entor no.”

Sen sí vel ao dra ma da in se gu ran ça vi vi do por mi -
lha res de bra si le i ros, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so des ta cou que, ape sar de a se gu ran ça pú bli ca
ser ta re fa dos Esta dos, o Go ver no Fe de ral as su mi ria
to tal men te essa res pon sa bi li da de. Em re la ção à ba i xa
re mu ne ra ção dos po li ci a is ci vil e mi li ta res que atu am
no Entor no, dis se que eles de ve ri am re ce ber sa lá ri os
equi va len tes aos dos seus co le gas do Dis tri to Fe de ral.
“Nós pro vi den ci a mos os re cur sos ne ces sá ri os para
me lho rar a diá ria dos po li ci a is, de tal ma ne i ra que o po -
li ci al do Entor no não te nha que se sen tir di mi nu í do pe -
ran te o po li ci al do Dis tri to Fe de ral”, afir mou.

Esse, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
um pon to fun da men tal para me lho rar as ações de se -
gu ran ça no Entor no. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que,

na oca sião, ma ni fes tou uma agu da per cep ção, por que
os po li ci a is dos mu ni cí pi os go i a nos são tão sa cri fi ca-
dos quan to os de Bra sí lia e ar ris cam a vida da mes ma
for ma. Mais ain da: por tra ba lha rem numa re gião in te-
gra da, fre qüen te men te li dam com os mes mos ti pos de
cri mes e até com as mes mas qua dri lhas or ga ni za das,
se jam elas es pe ci a li za das em rou bo de au to mó ve is,
em trá fi co de en tor pe cen tes ou em se qües tros.

De fato, Sr. Pre si den te, os po li ci a is do Entor no
pas sa ram a re ce ber uma gra ti fi ca ção que apro xi ma va
os seus sa lá ri os da que les pa gos aos po li ci a is de Bra -
sí lia. Em al guns ca sos, essa gra ti fi ca ção não ex ce dia
R$500,00, o que, de qual quer for ma, re pre sen ta va
um alen to para um efe ti vo que so bre vi via com re mu-
ne ra ção mu i to ba i xa, ir ri só ria mes mo.

Essa me di da, po rém, não du rou mais do que
seis me ses, ces san do o pa ga men to, após esse pe río-
do, sem qual quer ex pli ca ção. Pes so al men te, em meu
ga bi ne te, ou por meio do pro je to Voz do Ci da dão,
man ti do por esta Casa, te nho re ce bi do nu me ro sas
que i xas de po li ci a is go i a nos que co bram o cum pri-
men to da pro mes sa pre si den ci al.

A dis pa ri da de en tre os sa lá ri os dos po li ci as ci vis
e mi li ta res do Entor no e do Dis tri to Fe de ral é tão gran -
de, Srªs e Srs. Se na do res, que o Pre si den te da Re pú-
bli ca re a fir ma ria sua dis po si ção de cor ri gir tal in jus ti-
ça em mais uma opor tu ni da de, ao ina u gu rar o Cen tro
Inte gra do de Ope ra ções de Se gu ran ça, Ci ops, do
Novo Gama, em fe ve re i ro úl ti mo, do que foi dado co -
nhe ci men to por toda a im pren sa na ci o nal, in clu si ve
pelo Jor nal Na ci o nal.

“(...) ao ver o Go ver na dor pe din do o que é jus to
– que pos sa mos man ter um au xí lio aos po li ci a is –, an -
te ci po, Go ver na dor: o au xí lio vai ser man ti do. O au xí-
lio vai ser man ti do.E vai ser man ti do por que já está na 
lei, por que já está nos re cur sos. Não por que eu vim
aqui hoje, nem por que re ce bi o pe di do aqui. Por que já
está em mar cha”, afir mou Fer nan do Hen ri que na que-
la opor tu ni da de.

Srªs e Srs. Se na do res, a vo lu mo sa cor res pon-
dên cia que te nho re ce bi do , de po li ci a is go i a nos do
Entor no e de seus fa mi li a res, re ve la um ou tro tipo de
in se gu ran ça: a in se gu ran ça eco nô mi ca da que les
que, ar ris can do suas vi das para ga ran tir a se gu ran ça
pú bli ca, não sa bem se po de rão pa gar o alu guel ao fi -
nal do mês, se po de rão ar car com os gas tos es co la-
res e mé di cos da fa mí lia, se con se gui rão pôr co mi da
em casa para que os fi lhos não pas sem fome.

Di an te des se qua dro de in cer te zas e de di fi cul-
da des eco nô mi cas que be i ram a pe nú ria, que ro so li-
da ri zar-me com os po li ci a is ci vis e mi li ta res do Entor -
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no, em sua jus ta re i vin di ca ção, e re i te rar meus ape los
para que as au to ri da des de se gu ran ça, no ta da men te
o Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, Mi guel Re a le Ju ni or, to mem
as ne ces sá ri as pro vi dên ci as para, ur gen te men te, re -
pa rar essa si tu a ção de cla mo ro sa in jus ti ça com os
po li ci a is do en tor no de Bra sí lia.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Sr. 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, a ter ce i-
ra ro da da de da dos do Cen so 2000, re a li za da pelo
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca  o IBGE , 
teve gran de re per cus são em todo o ter ri tó rio na ci o nal
e mes mo nos me i os in ter na ci o na is que tra ba lham
com as ques tões das de si gual da des so ci a is.

Alguns re sul ta dos de i xa ram boa par te dos bra -
si le i ros ani ma dos. As au to ri da des go ver na men ta is,
se to res im por tan tes da mí dia, po lí ti cos, in te lec tu a is,
aca dê mi cos, so ció lo gos, eco no mis tas e es pe ci a lis tas
em es tu dos so bre as de si gual da des não de i xa ram de
re co nhe cer que hou ve al guns avan ços so ci a is nes ses
úl ti mos dez anos.

Pelo me nos em al gu mas áre as es tra té gi cas, os
pro gres sos fo ram re al men te sig ni fi ca ti vos. Entre eles
de ve mos des ta car o nú me ro de ma trí cu las na edu ca-
ção bá si ca e a que da da mor ta li da de in fan til. To da via,
ao mes mo tem po que cer ca de 95% das cri an ças em
ida de es co lar es tão na es co la e que o ín di ce de mor -
ta li da de in fan til, pela pri me i ra vez, fi cou aba i xo dos 30
óbi tos para cada mil nas ci dos vi vos, a qua li da de do en -
si no na ci o nal está du ra men te con tes ta da, bem como o 
in jus to qua dro da dis tri bu i ção da ren da na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co men ta-
rei bre ve men te a ques tão da que da da mor ta li da de in -
fan til. Qu an do hou ve a epi de mia da den gue – é bom
es cla re cer aos bra si le i ros que, por um fa tor sa zo nal,
por ha ver ces sa do o pe río do das chu vas, a do en ça
di mi nu iu, mas não está sob con tro le –, atri bu iu-se
esse fato ao des ca so dos Pre fe i tos e dos Go ver na-
do res. Entre tan to, a que da da mor ta li da de in fan til foi
atri bu í da uni ca men te à ação do Go ver no Fe de ral,
em bo ra ocor ra jus ta men te o con trá rio. O ín di ce de
mor ta li da de in fan til caiu por que ações de sen vol vi das
pe las Pre fe i tu ras e por ins ti tu i ções ali a das à so ci e da-
de ci vil, como a Pas to ral da Cri an ça, con tri bu í ram fun -
da men tal men te para essa di mi nu i ção da mor ta li da de
no País.

Os da dos do cen so re ve la ram que mais da me -
ta de da po pu la ção bra si le i ra, ou seja, 51,9% dos cer -
ca de 170 mi lhões de ha bi tan tes ga nham até 2 sa lá ri-
os mí ni mos e ape nas 2,6% re ce bem mais de 20 sa lá-
ri os mí ni mos.

No que se re fe re à que da da mor ta li da de in fan til,
que re gis trou 29,6 óbi tos para uma mé dia de cada mil
be bês nas ci dos vi vos, de ve mos re co nhe cer que o ín -
di ce ain da é ex tre ma men te ele va do para um país de
enor mes po ten ci a li da des e gran des ri que zas como o
Bra sil.

Ape sar de tudo, os re sul ta dos são al vis sa re i ros
e de mons tram que, ha ven do von ta de po lí ti ca, de ter-
mi na ção, fis ca li za ção da apli ca ção dos re cur sos pú -
bli cos, pro je tos cri a ti vos e bem ar ti cu la dos, além do
com ba te se ve ro à cor rup ção, em mé dio pra zo – isto é, 
em ape nas uma de ze na de anos –, se re mos to tal-
men te ca pa zes de re du zir as ver go nho sas in jus ti ças
so ci a is bra si le i ras a pa ta ma res se me lhan tes aos re-
gis tra dos atu al men te em pa í ses como Por tu gal e
Espa nha.

Se gun do es ti ma ti vas fe i tas por so ció lo gos e
eco no mis tas do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca
Apli ca da – Ipea –, que es tu dam a ques tão da po bre za
no Bra sil, o nú me ro de po bres e mi se rá ve is exis ten tes
em nos so ter ri tó rio é to tal men te in com pa tí vel com as
imen sas pos si bi li da des de que dis po mos. Assim, con -
for me os es pe ci a lis tas do Ipea, con si de ran do o to tal
da po pu la ção atu al, que se si tua em tor no de 170 mi -
lhões de ha bi tan tes, de ve ria ha ver no Bra sil de hoje
ape nas 17 mi lhões de ex clu í dos so ci a is – e não cer ca
de 56 mi lhões, como é o qua dro atu al, apre sen ta do
em pu bli ca ções do Insti tu to em ques tão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em meio
a essa in con ce bí vel de si gual da de que ain da per sis te
em nos so País nes te iní cio de mi lê nio, um tema dos
mais im por tan tes que está di re ta men te li ga do ao uni -
ver so dos pro ble mas so ci a is bra si le i ros de ve ria me re-
cer mais aten ção. Tra ta-se da “me di ci na fa mi li ar”, ou
seja, da gran de im por tân cia do “mé di co de fa mí lia”,
prin ci pal men te jun to às co mu ni da des ca ren tes. Em
vez de ocu par lu gar se cun dá rio em to das as pa u tas
de de ba tes so bre sa ú de pú bli ca em nos so País, tal
as sun to de ve ria mo bi li zar as au to ri da des e ser con si-
de ra do como fun da men tal no com ba te con tra a nos sa
ex tre ma de si gual da de. Indis cu ti vel men te, no Bra sil e
em qua se to dos os pa í ses do cha ma do Ter ce i ro Mun -
do, o pro ce di men to cu ra ti vo e pre ven ti vo, e não a prá -
ti ca eli tis ta e tri un fan te da Me di ci na, é o gran de ca mi-
nho para a so lu ção de boa par te da mi sé ria e para a
eli mi na ção das do en ças en dê mi cas que vi ti mam di re-
ta men te mi lhões de pes so as nes sas re giões.
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Como um dos di re i tos mais im por tan tes do povo 
bra si le i ro, in clu si ve ga ran ti do em lei ma i or, a sa ú de da 
co mu ni da de de ve ria cum prir ver da de i ra men te a obri -
ga ção de che gar à casa de to dos, prin ci pal men te da -
que les que vi vem um co ti di a no che io de di fi cul da des.
Assim, en quan to o aten di men to mé di co con ti nu ar a
ser pra ti ca do com mais fre qüên cia nos hos pi ta is e
con sul tó ri os, e ser vin do ape nas aos mais ri cos, que
po dem pa gar al tas so mas em tro ca de seus be ne fí ci-
os, o nú me ro de do en tes ca ren tes só ten de rá a au-
men tar e o so fri men to de suas fa mí li as tam bém. A
ver da de i ra sa ú de pú bli ca é aque la que che ga aos ba -
ir ros, aos ala ga dos, às fa ve las, às pe ri fe ri as das gran -
des ci da des e aos lu ga res mais lon gín quos da nos sa
imen sa hin ter lân dia, onde es tão si tu a dos os ma i o res
bol sões de po bre za e mi sé ria.

É uma gran de ilu são pen sar que a ino va ção tec -
no ló gi ca que acon te ce to dos os dias na Me di ci na tem
a ca pa ci da de de subs ti tu ir a im por tân cia do mé di co
de fa mí lia no uni ver so a que es ta mos nos re fe rin do. A
me di ci na pre ven ti va e a pre sen ça do mé di co de fa mí-
lia con ti nu am sen do os ve to res mais im por tan tes do
bom aten di men to mé di co pela rede pú bli ca de sa ú de.

Sr. Pre si den te, tão logo as su mi o meu man da to
de Se na dor, em 1999, apre sen tei um pro je to que vi -
sa va obri gar, com pul so ri a men te, o pro fis si o nal de sa -
ú de a pas sar um ano, após sua co la ção de grau, em
Mu ni cí pi os cuja re la ção pro fis si o nal/pa ci en te  mé di-
co, den tis ta, bi o quí mi co, en fer me i ro e ha bi tan tes  fos -
se igual ou in fe ri or a um para mil. Esse é o ín di ce re co-
men da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. Infe -
liz men te, essa pro pos ta não evo lui, por que ar gu men-
ta-se que to lhe o di re i to do li vre exer cí cio da pro fis são
e o di re i to cons ti tu ci o nal de ir e vir.

A meu ver, essa for ma com pul só ria de obri gar o
pro fis si o nal de sa ú de a ir para Mu ni cí pi os onde há
essa ca rên cia, prin ci pal men te no Nor te, Nor des te,
Cen tro-Oes te e até al guns no Sul e no Su des te, é
jus ta.

Os mé di cos, no Bra sil, são re al men te eli tis tas –
e aqui falo com isen ção, por que sou mé di co. Eles são
for ma dos em mais de 2/3 das es co las de Me di ci na,
que es tão lo ca li za das no Sul e Su des te. E aque les
que se for mam no Nor te e no Nor des te vão para o Sul
e Su des te a fim de se es pe ci a li za rem e bus ca rem me -
lho res opor tu ni da des de tra ba lho, e por lá fi cam.
Então, há uma enor me con cen tra ção de mé di cos e
ou tros pro fis si o na is de sa ú de nos gran des cen tros,
em de tri men to da ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros,
es pe ci al men te das re giões mais po bres. Pre ci sa mos
in ver ter essa si tu a ção.

O Go ver no apre sen tou um pro je to no mes mo
sen ti do do meu, que paga um sa lá rio con si de rá vel –
en tre R$4 mil e R$7 mil – ao mé di co que vai para es -
ses mu ni cí pi os ca ren tes, além de ou tras van ta gens
adi ci o na is, como o re co nhe ci men to como pós-gra du-
a ção ou como por ta aber ta para uma fu tu ra pós-gra -
du a ção. Mes mo as sim, esse pro je to não tem con se-
gui do aten der aos mu ni cí pi os ca ren tes de to das es -
sas re giões mais po bres. Por tan to, en ten do que só a
via com pul só ria, até mes mo mo ti van do o es tu dan te
du ran te o seu cur so de gra du a ção, pode levá-lo a fa -
zer essa “pós-gra du a ção em Bra sil”, a apren der re al-
men te com a re a li da de bra si le i ra e não só pelo ou vir
di zer ou pelo ter lido, mas pela con vi vên cia nes ses
mu ni cí pi os po bres do Acre, de Ro ra i ma, do Ama zo-
nas e de tan tos ou tros Esta dos das re giões Nor te e
Nor des te.

Ou tro pon to que que ro re gis trar é que es ses
Esta dos, que são os mais po bres da Fe de ra ção,
como é o caso de Ro ra i ma e do Acre, im plan ta ram o
Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, em que o mé di co faz vi -
si tas do mi ci li a res, e re al men te hou ve uma re vo lu ção
nos da dos bas tan te fa vo rá vel, bas tan te con si de rá vel.
Por isso, a ra zão do meu pro nun ci a men to, com base
nes ses da dos do IBGE, é cha mar a aten ção da Na -
ção e das au to ri da des de sa ú de do País para esse
pro ble ma, que, re pi to, não se re sol ve rá en quan to per -
ma ne ce rem Esta dos da Re gião Nor te sem o cur so,
ao tem po em que dois ter ços das es co las de Me di ci na
do País es tão no Sul e no Su des te. O meu Esta do
tem, gra ças a Deus, de vi do ao em pe nho da nos sa
uni ver si da de, que fez um tra ba lho de con ven ci men to
no Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, que ar gu men ta va
que não exis te in fra-es tru tu ra, não há con di ções e
que o cur so será pre cá rio. No en tan to, per mi te-se a
aber tu ra de mais cur sos ain da no Sul e no Su des te.

Ao con trá rio da me di ci na mer can ti lis ta, eli tis ta e
glo ba li za da, para a me di ci na fa mi li ar, o pa ci en te tem
um nome e não ape nas um nú me ro, como acon te ce
nos re gis tros com pu ta do ri za dos dos gran des hos pi ta-
is e pos tos de sa ú de. Di fe ren te men te do aten di men to
mas si fi ca do, me câ ni co, frio e im pes so al, o di ag nós ti-
co é bem mais cri te ri o so no aten di men to fa mi li ar,
exis te apro xi ma ção fí si ca e emo ci o nal en tre mé di co e
pa ci en te, e, em mu i tos ca sos, os do en tes mais ca ren-
tes re ce bem me di ca men tos de gra ça. Além dis so,
mé di co, en fer me i ro, au xi li a res e agen tes de sa ú de
tor nam-se ami gos da fa mí lia e pas sam a ser vis tos
com res pe i to pe las co mu ni da des onde atu am. Nos
ca sos de do en ças mais gra ves, o pró prio mé di co de
fa mí lia en car re ga-se de fa ci li tar a trans fe rên cia do pa -
ci en te para um cen tro de aten di men to es pe ci a li za do,
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o que se ria ex tre ma men te di fí cil se a pro cu ra fos se fe -
i ta de for ma in di vi du al pela fa mí lia do ne ces si ta do ou
por ele mes mo.

Se gun do da dos do Mi nis té rio da Sa ú de, o Pro -
gra ma de Inte ri o ri za ção do Tra ba lho em Sa ú de (Pits)
– a que me re fe ri – de ve rá re ce ber, este ano, re cur sos
da or dem de R$60 mi lhões. Ape sar de o anún cio des -
se va lor re pre sen tar um au men to de 100% em re la-
ção ao que foi des ti na do em 2001, de ve mos re co nhe-
cer que a quan tia é ex tre ma men te mo des ta para ata -
car os gi gan tes cos pro ble mas e ir ri só ria di an te da ex -
tre ma im por tân cia que essa mo da li da de de aten di-
men to re pre sen ta.

To da via, para o Go ver no, com esse au men to de
re cur sos, será pos sí vel con tra tar mais pro fis si o na is
para aten der 119 mu ni cí pi os das re giões Nor te, Nor -
des te, Cen tro-Oes te e do nor te de Mi nas Ge ra is. Ora,
Sr. Pre si den te, 119 Mu ni cí pi os é uma in sig ni fi cân cia di -
an te da ca rên cia ge ral, nes sas três re giões ci ta das, de
mé di cos e de pro fis si o na is da área da sa ú de. Se gun do
o Mi nis té rio da Sa ú de, os sa lá ri os dos mé di cos con tra-
ta dos pelo pe río do de um ano, com pos si bi li da de de
re no va ção, va ri am de R$4.000,00 a R$4.500,00; o dos
en fer me i ros, de R$2.800,00 a R$3.150,00. O Mi nis té-
rio in for ma ain da que, em 2002, um ano de po is do
fun ci o na men to do Pro gra ma, cer ca de 98% dos pro -
fis si o na is en ga ja dos em Mu ni cí pi os com até 50 mil
ha bi tan tes so li ci ta ram re no va ção dos seus con tra tos
e a per ma nên cia nas mes mas co mu ni da des.

Con vém res sal tar, igual men te, o gran de in te res-
se des per ta do pelo Pro gra ma, que le vou 2.349 mé di-
cos a dis pu ta rem as 150 va gas aber tas. Como se
pôde ob ser var, o in te res se é gran de, mas as va gas
são pou cas – re al men te mu i to pou cas para o gran de
pro ble ma de sa ú de exis ten te nes ses Mu ni cí pi os, cha -
ma dos pela gran de im pren sa de gro tões do Bra sil.

Ou tro as pec to po si ti vo, que me re ce re fe rên cia,
diz res pe i to à área ge o grá fi ca de atu a ção dos mé di-
cos e pro fis si o na is con tra ta dos. Os Mu ni cí pi os se le ci-
o na dos são os que têm ma i or in ci dên cia de mor ta li da-
de in fan til, tu ber cu lo se, ver mi no se, ma lá ria e han se-
nía se.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro gra-
ma do Go ver no que visa a le var os mé di cos ao in te ri or
me re ce to dos os elo gi os. Acre di to que to dos os Par ti-
dos Po lí ti cos, sem ex ce ção, também ma ni fes tam a
mes ma opi nião. A úni ca crí ti ca que faço é que o Pro gra-
ma de ve ria ter de ze nas de ve zes mais su por te fi nan ce i-
ro, de ze nas de ve zes mais va gas, para po der equi-
par-se me lhor, atu ar de ma ne i ra mais efi ci en te, ex pan-
dir-se pelo res to do ter ri tó rio, con tra tar mais pro fis si o na-
is e des lo car os mi lha res de mé di cos que vi vem con-

cen tra dos nos gran des e mé di os cen tros ur ba nos na -
ci o na is para aque les mu ni cí pi os ca ren tes, em que a
pre sen ça dos pro fis si o na is de sa ú de é es cas sa.

Para ter mos uma idéia da gra vi da de des sas dis -
tor ções em nos so País, se gun do o pa drão re co men-
da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS),
para que haja um bom aten di men to, é pre ci so que
exis ta um mé di co para cada mil ha bi tan tes. No Bra sil,
não te mos fal ta de mé di cos e, sim, con cen tra ção des -
ses pro fis si o na is nos gran des e mé di os cen tros ur ba-
nos. Em 1999, a mé dia bra si le i ra era de um mé di co
para cada 673 pes so as – mu i to me lhor do que o re co-
men da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de –, o
que su ge ri ria, em prin cí pio, um bom aten di men to.
Entre tan to, mi lhões de bra si le i ros es tão do en tes e
aban do na dos à sua pró pria sor te e não sa bem da
exis tên cia des ses pro fis si o na is, que po de ri am mu i to
bem ame ni zar os seus so fri men tos fí si cos e sal var
mu i tas vi das.

Por to dos es ses mo ti vos que aca ba mos de
apre sen tar, tor na-se ur gen te a in te ri o ri za ção da me -
di ci na e o for ta le ci men to do Pro gra ma Sa ú de da Fa -
mí lia (PSF), que ofe re ce me di ci na pre ven ti va no do-
mi cí lio, com equi pes for ma das por agen tes co mu ni tá-
ri os de sa ú de, um mé di co e um en fer me i ro. É jus ta-
men te essa ini ci a ti va a úni ca que tem a ca pa ci da de
ime di a ta de sal var vi das e dar dig ni da de a cer ca de 80 
mi lhões de bra si le i ros ne ces si ta dos de as sis tên cia
pre ven ti va de sa ú de. O exem plo da Pas to ral da Cri an-
ça está aí para nos en si nar que, com mu i to pou co, em
mé dio pra zo, po de mos trans for mar ra di cal men te o
ver go nho so qua dro so ci al do Bra sil.

Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar meu dis cur so,
que ro re i te rar o pe di do para que esta Casa, o Con gresso
Na ci o nal exa mi ne a com pul so ri e da de, a obri ga to ri e da-
de de o pro fis si o nal de sa ú de, ao con clu ir seu cur so,
an tes mes mo de re gis trar seu di plo ma ou de ter seu di -
plo ma re co nhe ci do, pas sar um ano nes ses Mu ni cí pi os,
fa zen do o que cha mo de “pós-gra du a ção em Bra sil”. É
uma opor tu ni da de de os mé di cos co nhe ce rem de ver -
da de a mi sé ria apre sen ta da pe los nú me ros de ma ne i-
ra não tão elo qüen te quan to a re a li da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro hoje ho -
me na ge ar um dos mais ex tra or di ná ri os e sin gu la res
ho mens que co nhe ci.

Como De pu ta do, Pre fe i to, Go ver na dor e Se na-
dor, co nhe ci mu i ta gen te, no Bra sil e no ex te ri or. Tive

Ju nho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  4 10217

JUNHO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



a opor tu ni da de de con vi ver com ho mens e mu lhe res
re al men te no tá ve is. No en tan to, nin guém com ca rac-
te rís ti cas tão pes so a is, tão pró pri as como as que fi ze-
ram dele um dos mais re fe ren ciá ve is bra si le i ros.

De po is de 90 anos de uma vida tão in ten sa, tão
mar can te, mor reu João Ama zo nas. Tive o pri vi lé gio e
a hon ra de pri var de sua ami za de.

Nes ses 90 anos, João não per se guiu a gló ria,
não bus cou as ri que zas, não cor reu atrás da fama,
não se ilu diu com a re a li za ção in di vi du al. Era um ho -
mem de ou tra qua li da de, com ou tro sen ti do de vida,
com ou tros so nhos, o mais ge ne ro so de to dos os so -
nhos: o so nho da igual da de, o so nho do fim de to das
as in jus ti ças, o so nho de um mun do sem fome, sem
mi sé ria, sem a dor e a hu mi lha ção da ex clu são.

Hu ma nis ta em sua di men são mais ra di cal, João
não ape nas so nhou essa bela, mag ní fi ca e co mo ven-
te uto pia. João lu tou 90 anos para que ela fos se re a li-
da de. E nes sa luta não me diu a re nún cia, o sa cri fí cio.
Doou-se a ela com a mes ma in ten si da de, com o mes -
mo fer vor, com a mes ma en tre ga com que um pai se
ati ra aos cu i da dos de um fi lho.

Esse ca mi nho que João per cor reu veio de mu i to
lon ge. Ado les cen te ain da, par ti ci pa dos mo vi men tos
que vão cul mi nar com a Re vo lu ção de 1930, mas não
se sa tis faz com os pou cos avan ços do mo vi men to no
sen ti do de sa cu dir o Bra sil das pe i as de uma eli te me -
dío cre, que man ti nha o País fin ca do no atra so.

Com tan tos ou tros jo vens bra si le i ros, in con for-
ma dos com a re vo lu ção fe i ta pela me ta de, João bus -
ca a cons tru ção de um ou tro ca mi nho, quem sabe até
mes mo que ren do que i mar eta pas, bus car um ata lho
rá pi do e di re to para o sur gi men to da so ci e da de com
que so nha va.

Co me ça aí uma vida toda de per se gui ções, pri -
sões, tor tu ras e clan des ti ni da de. Co me ça aí uma vida
toda nos sub ter râ ne os da li ber da de, na re sis tên cia fir -
me, in can sá vel, na per sis tên cia in que bran tá vel de
sua luta pelo so ci a lis mo.

Com a re de mo cra ti za ção de 1945, é ele i to De -
pu ta do; Cons ti tu in te, res pi ra por pou co tem po a li ber-
da de. Nes se tem po, com Pres tes, Ma u rí cio Gra bo is e
Dió ge nes Arru da, é um dos mais im por tan tes di ri gen-
tes do Par ti do.

Em 1962, to mou uma de ci são ex tre ma men te di -
fí cil, do lo ro sa. Para man ter aqui lo que con si de ra va
cor re to, rom pe com os seus com pa nhe i ros de tan tos
anos de re sis tên cia e luta. Co me ça tudo de novo. Nas
du ras con di ções da clan des ti ni da de, da per se gui ção
da po lí cia po lí ti ca, da ten ta ti va de cer co e ani qui la-
men to, põe-se a re or ga ni zar o seu Par ti do.

No en tan to, logo em se gui da, pas sa por mais
uma di fi cul da de, por um novo de sa fio: o gol pe mi li tar
de 1964. As con di ções da luta tor nam-se ain da mais
dra má ti cas. Ma u rí cio Gra bo is, Pe dro Po mar, Car los
Da ni e li, Ange lo Arro io, Luiz Gu i lhar di ni, Lin coln Oest,
João Ba tis ta Dru mond e de ze nas de ou tros seus
com pa nhe i ros mar ca ram com seus cor pos e seu he -
ro ís mo o ca mi nho da re sis tên cia.

Mi la gro sa men te, o pe que no e frá gil João foi es -
ca pan do de cada cer co, de cada ar ma di lha, da per se-
gui ção im pla cá vel, da mor te de cre ta da e ju ra da. Sem
medo, com a têm pe ra dos vi si o ná ri os, com o ar dor
dos pro fe tas, com a cer te za dos jus tos, lá foi o João
re sis tin do, lu tan do, nun ca re cu an do, nun ca ce den do
ao de sâ ni mo, ao de ses pe ro, opon do-se, com te na ci-
da de, ao fas cis mo e à bar bá rie.

Como ele sem pre acre di tou, fez-se de novo a
luz, abriu-se uma rés tia na no i te te ne bro sa, e seu Par-
ti do emer giu das som bras para, de novo, pre gar aos
bra si le i ros, de pe i to aber to, de cara à luz, o so nho ge -
ne ro so da nova so ci e da de.

E quan do o mun do lá fora co me çou a de sa bar,
quan do ca í ram mu ros, quan do se pro cla mou a idi o ti-
ce do fim da his tó ria, ten tan do se im por um só e tri un-
fan te pen sa men to, João não re cu ou um mi lí me tro na
fir me e de sas som bra da de fe sa do so nho de uma so -
ci e da de igual, jus ta, prós pe ra, fra ter na e fe liz.

Qu an do tan tos fu gi ram, quan do tan tos se es-
con de ram, quan do tan tos ca pi tu la ram, quan do tan tos
apos ta ta ram, quan do tan tos re ne ga ram, João con ti-
nu ou em pu nhan do e fa zen do tre mu lar a ban de i ra ver-
me lha de suas con vic ções – o pe que no e frá gil João,
o gi gan te João. 

Mes mo que mu i tos de nós não te nha mos con -
cor da do sem pre com ele, mes mo que te nha mos pon -
tos de vis ta di ver sos so bre os acon te ci men tos que fi -
ze ram a his tó ria do nos so País ao lon go do sé cu lo
XX, ain da as sim, não há quem pos sa ne gar que João
Ama zo nas foi um dos mais no tá ve is bra si le i ros do pe -
río do con tem po râ neo.

Quem so nha para seu ir mão fe li ci da de, con for-
to, cul tu ra, pros pe ri da de, dig ni da de, quem so nha e
luta pela cons tru ção de uma so ci eda de onde to dos
pos sam vi ver fra ter nal men te, em paz, em se gu ran-
ça, sem fome, sem a dor da ex clu são, sem a hu mi-
lha ção e a ofen sa da de si gual da de, quem so nha o
mais ge ne ro so de to dos os so nhos que o ho mem foi
ca paz de de se jar me re ce de nós ho me na gem, re ve-
rên cia, res pe i to.

No co me ço des te ano, de po is de fa zer 90 anos,
quan do de ci diu de i xar a Pre si dên cia do Par ti do, João
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de cla rou: “Espe ro mor rer na mi nha po si ção de luta,
no meu pos to de tra ba lho. Vou con ti nu ar o de sen vol vi-
men to de mi nha ati vi da de co mu nis ta. Até o úl ti mo de
meus dias se rei mi li tan te do Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil”.

E as sim foi. Até o úl ti mo dia, até o úl ti mo ins tan-
te, a fi de li da de aos seus ide a is, o com pro mis so com o 
seu povo, a im pres si o nan te fé e es pe ran ça na re a li za-
ção do ide al so ci a lis ta.

Os seus so nhos eram bons so nhos. E mes mo
que eles não te nham sido re a li za dos, foi bom so-
nhá-los, por que eram bons so nhos.

João, des can se em paz! Aqui na Ter ra, va mos
con ti nu ar a sua ge ne ro sa luta pela cons tru ção de
uma so ci e da de jus ta, fra ter na, prós pe ra e fe liz.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – No -
bre Se na dor, per mi te-me um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do, com agra do, o apar te ao Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, não vou acres cen tar pra ti ca-
men te nada ao pro nun ci a men to de V. Exª, mas
tão-so men te ra ti fi cá-lo, em nome da so ci e da de do
Rio, dos so ci a lis tas des te País que ti ve ram sem pre
em João Ama zo nas o ir mão de idéi as, o lu ta dor. To -
dos sem pre ti ve mos ad mi ra ção mu i to gran de por
essa fi gu ra his tó ri ca do País – de quem se pode dis -
cor dar aqui e ali – por sua co ra gem, sua fir me za, sua
co e rên cia e seu pa tri o tis mo. João Ama zo nas era um
ho mem que pen sa va no Bra sil o tem po todo. Re gis tro
no meu apar te a ad mi ra ção tam bém dos so ci a lis tas
do Bra sil, es pe ci al men te os do Rio de Ja ne i ro, por
essa fi gu ra que mar cou a nos sa his tó ria, e que V.
Exª, com mu i ta jus ti ça e pro pri e da de, ho me na ge ia
hoje no Se na do Fe de ral. Cum pri men to V. Exª pelo
seu dis cur so.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
pe que no e gen til João Ama zo nas, o guer ri lhe i ro in-
can sá vel, foi um ho mem com uma ca pa ci da de in crí-
vel de se atu a li zar, de mu dar e de evo lu ir. Co nhe ci
João Ama zo nas quan do era De pu ta do Esta du al e de -
po is Pre fe i to de Cu ri ti ba. Pri vei da sua ami za de e vejo
nele um exem plo, aque le tes te mu nho que o Papa re -
co nhe ceu no Che Gu e va ra: a ca pa ci da de de não se
cor rom per, de in sis tir, de per sis tir, de se trans for mar
em uma es pé cie de um san to la i co, de um após to lo de 
suas idéi as. Assim foi o ve lho, pe que no e in cor rup tí vel
João Ama zo nas.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Pen so que
V. Exª, com gran de bri lhan tis mo, está fa zen do um pro -
nun ci a men to da ma i or im por tân cia. Não era pos sí vel
que esta Casa não se pro nun ci as se com pe sar mais
pro fun do so bre a mor te de João Ama zo nas. Tive
opor tu ni da de de co nhe cê-lo ao lon go do tem po e de
acom pa nhar a sua au to ri da de, a sua luta e o seu es -
for ço. Era um ho mem de idéi as, que lu tou por elas. Di -
ver giu, in clu si ve, de ve lhos e tra di ci o na is com pa nhe i-
ros para se iden ti fi car com aqui lo que pen sa va. Te nho
o ma i or res pe i to por João Ama zo nas. Des cul pem-me
o que vou di zer – não era para di zer –, mas um fato
ocor ri do há qua tro anos me en va i de ce. No auge de
uma con fu são de es co lha de can di da tu ras, ele e toda
a equi pe do PC do B fo ram ao meu ga bi ne te di zen do
que que ri am le var o meu nome ao de ba te dos Pre si-
den tes dos Par ti dos de Opo si ção. Eu dis se que fi ca va
mu i to emo ci o na do, mas que ele não o le vas se – não
que eu não con cor das se –, pois não iri am che gar a
um en ten di men to em tor no do meu nome e po de ria
até sur gir al gu ma an ti pa tia do Dr. Bri zo la, e não con vi-
nha que isso acon te ces se. Lem bro-me quan do se re -
a li zou uma re u nião de to dos os pre si den tes de Par ti-
do, no iní cio do Go ver no Ita mar Fran co, para se bus -
car um en ten di men to de to dos com re la ção à go ver-
na bi li da de – aí, sim, real, por que Ita mar não ti nha o
res pal do do voto po pu lar –, João Ama zo nas foi um
dos pri me i ros a fa zer um pro nun ci a men to, que foi da
ma i or pro fun di da de, do ma i or con te ú do, da ma i or se -
ri e da de, di zen do exa ta men te isso: “que aque le era
um bra si le i ro que me re cia res pe i to, em bo ra não com -
pa nhe i ro seu, e que te ría mos de es tar jun to em tor no
da ten ta ti va de equa ci o nar os pro ble mas da nos sa
Pá tria”. Não há dú vi da de que é di fí cil en con trar pes -
so as como João Ama zo nas, he róis do so fri men to, da
luta, da clan des ti ni da de. Essas são pes so as que vi ve-
ram mais ve zes na es cu ri dão que nas lu zes, vi ve ram
mais ve zes na dor, no so fri men to que na ale gria, vi ve-
ram mu i to mais tem po na per se gui ção que na vi tó ria;
mas pes so as que têm uma idéia e lu tam por ela, que
têm uma pa i xão e a de fen dem são ne ces sá ri as à hu -
ma ni da de de hoje. Pes so as como João Ama zo nas,
com sua dig ni da de, seu ca rá ter, sua se ri e da de, sua
trans pa rên cia, so bre o qual não há uma vír gu la nem
uma in ter ro ga ção, mo des to, no iní cio e no fi nal, sim -
ples, no iní cio e no fi nal, são gran des exem plos. No si -
lên cio, na sin ge le za, sem os ten ta ção, no ple ná rio, por 
um dos ma i o res e mais bri lhan tes Se na do res des ta
Casa, nes ta se gun da-fe i ra, é fe i to este pro nun ci a-
men to, que não é so li tá rio, por que te nho cer te za de
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que mu i tos, nes ta Casa e fora dela, iden ti fi cam-se
com V. Exª, pois, se di ver gi am e dis cor da vam de João
Ama zo nas tam bém re co nhe ci am a sua in te gri da de, o
seu va lor, a sua gar ra e a sua luta. Pode pa re cer es tra-
nho, mas o Bra sil pre ci sa de pes so as como João
Ama zo nas, que lu tam pelo que con si de ram cer to,
para que pos sa mos ser um gran de País. Mi nha so li-
da ri e da de ao opor tu no, em bo ra tris te, pro nun ci a men-
to de V. Exª so bre João Ama zo nas.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Tal vez, Se na dor Pe dro Si mon, para fi na li zar, nós dois
pu dés se mos de fi nir João Ama zo nas como um pa dre
fran cis ca no no Par ti do Co mu nis ta do Bra sil. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um nú me ro ex-
pres si vo de Par la men ta res ocu pou, nas úl ti mas se-
ma nas, a tri bu na das duas Ca sas do Con gres so Na ci-
o nal para pro tes tar con tra ati tu des pro te ci o nis tas
ado ta das pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca, prin ci pal men te con tra os sub sí di os con ce di dos
aos pro du to res agrí co las da que les país.

Em 14 de maio pas sa do, o Pre si den te dos Esta -
dos Uni dos, Ge or ge W. Bush, san ci o nou a nova lei
agrí co la apro va da pelo Con gres so nor te-ame ri ca no,
a farm bill. Essa lei pre vê, ao lon go dos pró xi mos seis
anos, gas tos fe de ra is da or dem de US$190 bi lhões
com o se tor, au men to dos sub sí di os a pro du to res ru -
ra is em até 80%, e ga ran tia de pre ços mí ni mos para
pro du tos como soja, mi lho e tri go.

Se gun do pa la vras do pró prio Pre si den te Bush,
tra ta-se de “uma lei ge ne ro sa”, que “vai pro vi den ci ar
uma rede de se gu ran ça para os fa zen de i ros”. “Ge ne-
ro sa” é ad je ti vo im pró prio para qua li fi cá-la, ta ma nho
os pri vi lé gi os que ela con ce de! A farm bill vai dar ga -
ran tia mí ni ma, sem en co ra jar o ex ces so de pro du ção,
e fará com que os pro du tos agrí co las nor te-ame ri ca-
nos che guem aos mer ca dos mun di a is a pre ços ar ti fi-
ci al men te ba i xos, ab so lu ta men te im ba tí ve is, se com -
pa ra dos, por exem plo, aos pre ços pas sí ve is de se rem
pra ti ca dos pe los pa í ses em de sen vol vi men to.

Com a lei ora san ci o na da, nos EUA, os po li ti ca-
men te po de ro sos pro du to res ru ra is da que le país es -
ta rão pro te gi dos, imu nes a toda e qual quer flu tu a ção
nos pre ços das com mo di ti es; flu tu a ção essa que é
res pon sá vel por boa par te do ris co a que se ex põe a
ati vi da de agrí co la, em todo o mun do.

É pre ci so que se diga que a nova lei ca mi nha em 
sen ti do con trá rio ao da le gis la ção an te ri or men te em
vi gor nos EUA, que pre via jus ta men te o opos to, isto é,
uma li be ra li za ção do se tor. Com ela, o atu al Go ver no
nor te-ame ri ca no ne gli gen cia com pro mis sos an te ri or-
men te fir ma dos, e se afas ta dos prin cí pi os de ri gi dez
or ça men tá ria e de li vre co mér cio, que afir ma de fen der.

Tal fato, que é pre o cu pan te em ní vel mun di al, é
ex tre ma men te de sa len ta dor para os pa í ses em de-
sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, no âm bi to in ter na ci o nal, têm sido 
ve e men tes tan to as crí ti cas às me di das nor te-ame ri-
ca nas quan to as de nún ci as de que a po lí ti ca agrí co la
ado ta da por aque le país con tra ria os acor dos fir ma-
dos na Ro da da Uru guai, da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio (OMC).

A farm bill está ca u san do um ver da de i ro de sâ ni-
mo em um gran de nú me ro de de fen so res do li vre co -
mér cio. É cres cen te o te mor de que, com afron ta de
tal ní vel ao mun do em de sen vol vi men to, os EUA te-
nham re du zi do bas tan te as chan ces de con cre ti za-
ção de im por tan tes ne go ci a ções ora em cur so, com o
ob je ti vo de sus pen der bar re i ras co mer ci a is.

Con vém lem brar o que ocor reu na re u nião da
OMC, re a li za da em Doha, no Ka tar, em no vem bro do
ano pas sa do, na qual os pa í ses-mem bros da que la or -
ga ni za ção de ram iní cio a uma im por tan tís si ma ro da-
da de três anos de ne go ci a ções co mer ci a is glo ba is.
Nes sa re u nião, os pa í ses po bres ace i ta ram ne go ci ar
de vi do, em par te, às pro mes sas do Go ver no Bush de
que se ria dada pri o ri da de má xi ma para a re du ção
gra du al dos sub sí di os e para ou tras me di das com vis -
tas ao au men to do aces so dos pro du tos agrí co las dos 
pa í ses po bres aos mer ca dos dos pa í ses ri cos.

Sr. Pre si den te, foi sur pre en den te o fato de que a
atu al ro da da de ne go ci a ções da Orga ni za ção Mun di-
al do Co mér cio so freu, tão pou co tem po após seu iní -
cio, gol pe tão rude, ca paz de atin gir pa í ses de di fe ren-
tes ní ve is de de sen vol vi men to. Evi den te men te, o gol -
pe foi ma i or para as eco no mi as dos pa í ses emer gen-
tes, pois es ses, além de en fren tar o pro te ci o nis mo
agrí co la nor te-ame ri ca no, pre ci sam ain da fa zer fren te
aos for tes sub sí di os ofe re ci dos pela União Eu ro péia e 
pe los Ti gres Asiá ti cos, que tam bém co lo ca ram um
cin tu rão pro te tor em tor no de seus agri cul to res.

O cli ma de des con fi an ça acir rou-se em es ca la
pla ne tá ria. Au to ri da des eu ro péi as afir mam que a
nova lei agrí co la dos EUA tor na rá ain da mais di fí ce is
as ten ta ti vas de su pe rar a re sis tên cia dos agri cul to res
eu ro pe us em abrir mão dos sub sí di os agrí co las. Hou -
ve até quem dis ses se que se aca ba va de pi sar uma
mina ter res tre em ter mos de po lí ti ca co mer ci al.
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No en tan to, Sr. Pre si den te, hou ve uma re a ção
glo bal à ati tu de nor te-ame ri ca na e uma re a ção in ter-
na ci o nal ao pro te ci o nis mo em si. Em 16 de maio, du -
ran te o en con tro de Mi nis tros de mais de 30 pa í ses na 
sede da Orga ni za ção para Co o pe ra ção e De sen vol vi-
men to Eco nô mi co, em Pa ris, as três prin ci pa is or ga ni-
za ções eco nô mi cas mul ti la te ra is, FMI, Bird e Orga ni-
za ção Mun di al do Co mér cio, uni ram-se para con de-
nar, em co mu ni ca do con jun to e sem pre ce den tes, o
pro te ci o nis mo co mer ci al dos pa í ses ri cos.

Se gun do ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de
S.Pa u lo de 17 de maio, es sas três prin ci pa is or ga ni-
za ções eco nô mi cas mul ti la te ra is re pu di a ram as me di-
das con tra o li vre co mér cio, afir man do que as ações
pro te ci o nis tas “re du zem as pers pec ti vas de cres ci-
men to onde ele é mais ne ces sá rio. Elas emi tem o si -
nal er ra do ao res trin gir a ca pa ci da de de os go ver nan-
tes con quis ta rem apo io para as re for mar ori en ta das
para o li vre mer ca do”.

Evi den te men te, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca
são o alvo prin ci pal des se ma ni fes to. São acu sa dos
de “des tru ir o sis te ma mul ti la te ral de co mér cio”, pois é 
in con tes tá vel o fato de que os Esta dos Uni dos vêm
ado tan do, uma após ou tra, de ci sões que con tra di zem
seu dis cur so de apo lo gia ao li vre co mér cio.

As au to ri da des que es ti ve ram pre sen tes ao en -
con tro na ca pi tal fran ce sa fo ram unâ ni mes em ata car
as re cen tes me di das do go ver no nor te-ame ri ca no
que não só fe cham os Esta dos Uni dos da Amé ri ca ao
aço im por ta do como tam bém le sam pro du to res agrí -
co las de ou tros pa í ses ao au men tar em 70% o sub sí-
dio ao se tor ru ral. Para elas, as me di das san ci o na das
pelo Pre si den te Bush re pre sen tam uma sé ria ame a-
ça à nova ro da da de ne go ci a ções so bre ta ri fas ini ci a-
da em Doha.

O teor das crí ti cas é áci do. Re pre sen tan tes dos
pa í ses da Orga ni za ção para Co o pe ra ção e De sen vol-
vi men to Eco nô mi co afir ma ram que re du zir os dé fi cits
or ça men tá ri os e evi tar a vol ta do pro te ci o nis mo co-
mer ci al são ta re fas es sen ci a is para a sa ú de da eco -
no mia glo bal.

Inte gran tes de um gru po, o Gru po de Ca irns, for-
ma do pe los prin ci pa is ex por ta do res de pro du tos agrí -
co las do mun do, como o Bra sil, Aus trá lia, Ca na dá,
en tre ou tros, aler ta ram em Ge ne bra que fa zen de i ros
de todo o mun do so fre rão im pac to ne ga ti vo, so bre tu-
do os dos pa í ses que ex por tam sem sub sí di os.

O mais in te res san te, Sr. Pre si den te, é que tive
a hon ra de par ti ci par, ain da quan do Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, da ins ti tu i ção des se Gru go de Ca irns, na
Aus trá lia, por ini ci a ti va do Ca na dá. Logo de po is, os

Esta dos Uni dos em pres ta ram seu apo io a essa or -
ga ni za ção. No en tan to, per ma nen te men te, o mun do
é sur pre en di do por me di das que des ca rac te ri zam
po si ções as su mi das pe los Esta dos Uni dos an te ri or-
men te.

No que con cer ne, Sr. Pre si den te, es pe ci al men-
te ao nos so País, os pre ju í zos em con se qüên cia das
me di das ado ta das re cen te men te pe los Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca são evi den tes. Re pe ti das ve zes, já
se pro cla mou na tri bu na des ta Casa a es ti ma ti va de
que a me di da re cém-san ci o na da po de rá tra zer pre -
ju í zos da or dem de US$1 bi lhão aos pro du to res bra -
si le i ros.

O Bra sil se ria es pe ci al men te pre ju di ca do pe las
res tri ções co mer ci a is nor te-ame ri ca nas, por que os
nos sos pro du tos es ta ri am cen tra dos jus ta men te no
gru po de pro du tos onde os EUA apli cam as ma i o res
ta ri fas, se gun do do cu men to as si na do pelo re pre sen-
tan te do Go ver no bra si le i ro nos Esta dos Uni dos, Ru -
bens Bar bo sa*, com base em le van ta men to re a li za do
por nos sa em ba i xa da em Was hing ton.

A aba li za da afir ma ção do em ba i xa dor bra si le i ro
su bli nha que, la men ta vel men te para o nos so País,
“há uma gran de co in ci dên cia en tre as áre as nas qua is
mais in ci dem os sub sí di os e o pro te ci o nis mo ame ri-
ca no e o nos so per fil ex por ta dor ex ter no, o que atua
em de tri men to dos le gí ti mos in te res ses dos nos sos
pro du to res efi ci en tes”.

Se gun do Ru bens Bar bo sa, “no mo men to atu al,
a di co to mia en tre a re tó ri ca e a prá ti ca atin ge uma in -
ten si da de sem pre ce den tes nos úl ti mos anos”. O es -
tu do ela bo ra do por nos sos di plo ma tas tira uma mé dia
en tre as ta ri fas má xi mas que po dem ser apli ca das a
cada um dos 20 pro du tos mais ex por ta dos pelo Bra sil
e pe los Esta dos Uni dos e mos tra, por exem plo, que a
ta ri fa mé dia do açú car che ga a 171%, que o fumo é
ta xa do em 350%, e o suco de la ran ja, em 61%.

Na ver da de, Sras e Srs Se na do res, es tou con -
vic to de que o Go ver no bra si le i ro pre ci sa sair mais fir -
me men te e de ci di da men te em de fe sa dos in te res ses
co mer ci a is do nos so País. Po lí ti cas pro te ci o nis tas
ado ta das pe los pa í ses in dus tri a li za dos têm ca u sa do
sé ri os trans tor nos ao se tor ru ral bra si le i ro. Estu dos
es ti mam que sub sí di os ou di tas “me di das de apo io in -
ter no” da dos pe los pa í ses de sen vol vi dos à agri cul tu ra
oca si o nem ao Bra sil um pre ju í zo anu al de apro xi ma-
da men te US$5 bi lhões na ex por ta ção de pro du tos
agrí co las.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Te nho,
com mu i to pra zer, a opor tu ni da de de con ce der um
apar te ao nos so dig no Pre si den te, Se na dor Ra mez
Te bet, que de i xa a Pre si dên cia, es tou cer to, para en ri-
que cer o nos so pro nun ci a men to nes ta tar de.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Iris 
Re zen de, re al men te de i xei a Pre si dên cia dada a im -
por tân cia do pro nun ci a men to de V. Exª. Tra ta-se de
um pro nun ci a men to es tu da do, subs tan ci al, pa trió ti co
em de fe sa dos in te res ses na ci o na is. Hoje, nes te mun -
do glo ba li za do, es ta mos as sis tin do a esta cru el da de:
pa í ses in dus tri a li za dos e ri cos se põem con tra pa í ses
emer gen tes, con tra pa í ses em de sen vol vi men to. Há,
den tro do pe i to de cada um de nós, um gri to de pro -
tes to con tra essa si tu a ção, con tra aque les que, pa re-
ce, que rem im pe dir a nos sa mar cha em di re ção a me -
lhor qua li da de de vida, para ao de sen vol vi men to. V.
Exª abor da mu i to bem o as sun to. Essas me di das de
pro te ção atin gem o se tor in dus tri al na ci o nal, como é o 
caso do aço e dos cal ça dos, mas atin gem sem pre e
fun da men tal men te a agri cul tu ra e a pe cuá ria do Bra -
sil. V. Exª fala como ho mem do Cen tro-Oes te, que tem 
a sua eco no mia es sen ci al men te cal ca da na agri cul tu-
ra e na pe cuá ria. Por tan to, es sas me di das pro te ci o-
nis tas, es sas bar re i ras im pos tas pe los pa í ses mais ri -
cos, ten do à fren te os Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
são pre ju di ci a is ao Cen tro-Oes te, são pre ju di ci a is ao
Bra sil. Este País, cujo de sen vol vi men to pre ci sa pas -
sar pelo in te ri or, pre ci sa ir em mar cha ao Cen tro-Oes-
te, en con tra es sas di fi cul da des. O dis cur so nor-
te-ame ri ca no é um e a prá ti ca é ou tra. Eles exer cem
ta ma nha pro te ção aos seus pro du tos que se es que-
cem até dos tra ta dos, do re la ci o na men to en tre os pa í-
ses, se es que cem que a sua gran de pros pe ri da de
não pode exis tir em de tri men to dos pa í ses que que -
rem atin gir me lhor qua li da de de vida. Qu e ro lem brar – 
V. Exª em seu dis cur so na tu ral men te che ga rá a este
pon to – que o Pro du to Inter no Bru to bra si le i ro só
cres ceu em de cor rên cia do avan ço dos nos sos pro -
du tos agrí co las e pe cuá ri os. Ti ve mos um su pe rá vit na 
ba lan ça co mer ci al de R$3,4 bi lhões gra ças a nos sa
agri cul tu ra. Assim, a po si ção fir me, se gu ra de V. Exª
deve ser sa u da da. Por isto des ci da Pre si dên cia dos
tra ba lhos e vim aqui, por que re al men te te mos de en -
con trar, nes te mun do glo ba li za do, me di das para nos -
sa de fe sa. So mos tor pe de a dos de to das as ma ne i ras
pela po lí ti ca go ver na men tal dos pa í ses mais de sen-
vol vi dos, so mos bom bar de a dos pe las mul ti na ci o na is
des ses pa í ses que aden tram nos so ter ri tó rio e es tão
até fa zen do anún ci os, se gun do cons ta em da dos di -
vul ga dos na Inter net, para que os pro du to res de soja
no Bra sil não pro du zam. Quer di zer, pa gam de ter mi-

na da im por tân cia para não ha ver pro du ção no País e
para que a soja dos Esta dos Uni dos pos sa ter um
cres ci men to de cer ca de 15%, o que po si ti va men te é
um ab sur do, algo que o mun do não pode to le rar. A
per sis tir essa po lí ti ca cru el da glo ba li za ção, va mos
ca mi nhar para o em po bre ci men to da hu ma ni da de, o
que in du bi ta vel men te é um ab sur do. Daí a ne ces si da-
de de os pa í ses em de sen vol vi men to se uni rem, for -
ma rem seus blo cos e se opo rem a isso. Daí a ne ces si-
da de de cons ci en ti za ção da so ci e da de e o va lor de
um gran de pro nun ci a men to como o que V. Exª faz
nes ta tar de. Vim aqui para cum pri men tá-lo, não para
en ri que cer o pro nun ci a men to de V. Exª, que está mu i-
to bem es cu da do, mas por que pre ci sa mos re al men te
de ati tu des como essa não só no Bra sil, mas em todo
o mun do. É pre ci so que haja união dos pa í ses em de -
sen vol vi men to, união for te, sob pena de fi car mos
cada vez mais en di vi da dos e nas mãos dos in te res-
ses do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que está as fi-
xi an do a vida dos po vos. Era o que eu ti nha a di zer a V.
Exª, cum pri men tan do-o pelo pro nun ci a men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, sin to-me ex tre ma men te gra ti fi ca do pelo
ges to de V.Exª, Se na dor Ra mez Te bet, que com mu i-
ta com pe tên cia e mu i to es pí ri to de jus ti ça tem pre si di-
do esta Casa. O ges to de V. Exª, eu sei, tra duz mu i to
bem o sen ti men to do Cen tro-Oes te bra si le i ro. Como
bem dis se V. Exª: uma re gião que se as sen ta na agro -
pe cuá ria vive em so bres sal tos e por ve zes an gus ti a-
da por ações que agri dem os so nhos de tan tos agri -
cul to res. V. Exª, ao par ti ci par do nos so pro nun ci a men-
to, con so li da a pre o cu pa ção de que mu i tas ve zes é
im por tan te fa lar mos re i te ra da men te a res pe i to de al -
guns te mas até que a so ci e da de se sen si bi li ze e pos -
sa sen si bi li zar o Go ver no. É pre ci so que o nos so Go -
ver no te nha a mes ma pre o cu pa ção que tem tido o go -
ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca com os seus
pro du to res.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do
um apar te ao Se na dor José Fo ga ça, com mu i ta hon ra.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Pre za-
do Se na dor Iris Re zen de, evi den te men te o pro nun ci-
a men to de V. Exª já está con sa gra do. Em pri me i ro lu -
gar, pelo con te ú do e pe los ob je ti vos; em se gun do lu -
gar, pelo apar te que re ce beu do Pre si den te da Casa,
que aban do na a ca de i ra pre si den ci al e vem ao ple ná-
rio com o in tu i to úni co e ex clu si vo de dar apo io ir res tri-
to ao cla rís si mo e con tun den te pro nun ci a men to de V.
Exª. Da mes ma for ma, em bo ra na po si ção bem mais
mo des ta de um sim ples Se na dor que re pre sen ta o
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Rio Gran de do Sul, que tam bém tem or gu lho de ser
um Esta do emi nen te men te agrí co la, re gis tro mi nha
ad mi ra ção e re co nhe ci men to da ex tra or di ná ria im por-
tân cia do tema que V. Exª traz e meu apo io to tal e ir -
res tri to a suas pa la vras. V. Exª há de me per mi tir mais
um mi nu to para lhe di zer o se guin te: re cen te men te, li
al guns tex tos a res pe i to de um novo lí der po lí ti co que
emer giu na Fran ça nos úl ti mos anos e vem se tor nan-
do um fe nô me no po lí ti co ame a ça dor lá: o Sr.
Jean-Ma rie Le Pen. Impres si o na do com seu de sem-
pe nho nas ele i ções, com o aba lo que pro du ziu na so -
ci e da de fran ce sa, de ti ve-me em ler, com mais va gar e 
cu i da do, sua per so na li da de, suas pro pos tas, idéi as e
com por ta men to. Ali está cla ra uma po si ção pro fun da-
men te vin cu la da à idéia do pro te ci o nis mo. Ago ra
mes mo dis cu tia-se se de ve mos elo gi ar o Sr. Ge or ge
W. Bush pelo que fez e la men tar por não fa zer mos o
mes mo, se essa é a ati tu de cor re ta, se esse é o pro -
ce di men to ade qua do, ou se de ve mos cri ti car no cer -
ne, na es sên cia esse com por ta men to con trá rio ao li -
vre co mér cio. De po is de ler pá gi nas e pá gi nas so bre a 
vida e as idéi as do Sr. Jean-Ma rie Le Pen, che guei à
con clu são de que de ve mos com ba ter isso como prin -
cí pio, como po si ci o na men to po lí ti co. O Tra ta do de
Mas trich, que leva à con so li da ção da União Eu ro péia,
já se con sa grou in te i ra men te na Eu ro pa. O euro cres -
ce fren te ao dó lar e se afir ma como mo e da úni ca de
12 pa í ses. Há uma aber tu ra de mer ca dos, há uma
ver da de i ra in te gra ção eco nô mi ca. Há no vos tem pos
em an da men to na Eu ro pa, e o Sr. Jean-Ma rie Le Pen
é ab so lu ta men te inar re dá vel na sua po si ção con trá ria
a essa glo ba li za ção, à mun di a li za ção dos mer ca dos,
con trá rio à aber tu ra dos mer ca dos, ao li vre co mér cio;
e a fa vor do pro te ci o nis mo mais ra di cal, do fe cha men-
to au tár qui co das na ções. Na ver da de, um ódio à in -
ter na ci o na li za ção eco nô mi ca e à glo ba li za ção sem
pre ce den tes. Vejo no com por ta men to do Sr. Ge or ge
W. Bush algo mu i to pa re ci do, pro ve ni en te de uma vi -
são ul tra di re i tis ta e atra sa da, que tem re sí du os na so -
ci e da de ame ri ca na e que co bra do Sr. Bush o apo io
que lhe deu na cam pa nha, que exi ge dele a de fe sa
dos seus in te res ses su bal ter nos, de ca rá ter pse u do-
na ci o na lis ta. Por isso que ro fa zer aqui a res sal va. Não 
cre io que essa pos tu ra seja crí ti ca fren te à glo ba li za-
ção, no sen ti do dos nos sos in te res ses. A nos sa pos tu-
ra deve ser a da de fe sa do li vre co mér cio como prin cí-
pio. Este é o jogo que in te res sa aos pa í ses emer gen-
tes: a de fe sa do li vre co mér cio e, evi den te men te, a
de fe sa dos in te res ses do Bra sil nos fó runs in ter na ci o-
na is, por que esse hor ror à glo ba li za ção, essa prá ti ca
do pro te ci o nis mo mais en san de ci do, ra di cal e in con-
se qüen te como está sen do ado ta do pelo go ver no

Bush ca u sa pre ju í zos aos Esta dos Uni dos, por que
pro vo ca lá, sem dú vi da, per da de di vi sas e re cur sos e
tam bém ca u sa pre ju í zos aos de ma is pa í ses, prin ci-
pal men te aos pa í ses em de sen vol vi men to como o
Bra sil. E se não for uma ra zão po lí ti co-fi lo só fi ca para a 
de fe sa do li vre co mér cio como uma ins ti tu i ção li vre do 
mun do de hoje, ha ve ria uma ra zão ex tre ma men te
prá ti ca, di re ta e ob je ti va: a de que se ti ver mos de ado -
tar uma po lí ti ca de sub sí di os para con cor rer com os
Esta dos Uni dos e com a União Eu ro péia, se re mos es -
ma ga dos, Se na dor Iris Re zen de. Se re mos ri go ro sa e
li te ral men te es ma ga dos pelo po der avas sa la dor dos
re cur sos com que con tam es ses pa í ses. Por tan to,
não nos cabe elo gi ar o com por ta men to do Sr. Bush,
do Sr. Jean-Ma rie Le Pen e de ou tros po de ro sos de -
ten to res de man do po lí ti co nes ses pa í ses cen tra is,
por que essa prá ti ca é da no sa do pon to de vis ta da fi -
lo so fia da li ber da de e do pon to de vis ta do in te res se
prag má ti co, di re to e ob je ti vo dos nos sos po vos. Re pi-
to e in sis to: o pro nun ci a men to que V. Exª faz é mar -
can te e a ele tra go todo o meu re co nhe ci men to e apo -
io. Obri ga do a V. Exª.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor
José Fo ga ça, agra de ço-lhe, mais uma vez o im por-
tan te apar te de V.Exª e em pres to ma i or va lor ain da à
sua in ter ven ção no meu pro nun ci a men to, por que
nes ta Casa V. Exª re pre sen ta um Esta do que é gran -
de pro du tor agro pe cuá rio.

O Rio Gran de do Sul se cons ti tu iu, ao lon go dos
anos, em ver da de i ro la bo ra tó rio de pes qui sas da
ciên cia e da tec no lo gia na área da agro pe cuá ria e tem 
le va do esse co nhe ci men to, essa evo lu ção, a mu i tas
re giões do Bra sil, como Go iás e, prin ci pal men te, Mato 
Gros so. Até o Esta do da Ba hia, na di vi sa com Go iás,
vem re ce ben do co la bo ra ção ex tra or di ná ria de con ter-
râ ne os de V. Exª que re al men te pro por ci o na ram gran -
de avan ço à nos sa pro du ti vi da de, jus ta men te pe los
es tu dos, pela prá ti ca e pela ex pe riên cia que tra zem
ao lon go dos anos, por in ter mé dio de mi lha res e mi -
lha res de ga ú chos ilus tres.

V. Exª re pre sen ta aque les que sen tem na pró -
pria car ne essa po lí ti ca de si gual e pro te ci o nis ta pra ti-
ca da pe los pa í ses de sen vol vi dos. Eles, sim, Se na dor,
são pru den tes. Eles não que rem fi car nas mãos de
ne nhum povo que pro duz ali men tos; eles que rem, a
qual quer cus to, pro du zi-los, fazê-los. Daí, a mi nha in -
da ga ção: o que pen sa o Go ver no bra si le i ro para que,
no fu tu ro, não fi que mos nas mãos des ses pa í ses e
para pro te ger a agro pe cuá ria bra si le i ra? Esse é a
nos sa pre o cu pa ção.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª con ce de-me um apar te?
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO)  Com mu i-
ta hon ra e or gu lho, con ce do o apar te ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT–  RJ) – Se -
na dor Iris Re zen de, o dis cur so de V. Exª é che io de in -
te li gên cia, de in for ma ções pre ci sas e de pon tos de
vis ta que co in ci dem com os in te res ses de to dos os
bra si le i ros, por que pre ci sa mos olhar o pro te ci o nis mo
das gran des po tên ci as hoje como algo efe ti va men te
ex tra or di ná rio. É pre ci so pen sar nas ra zões que nos
es tão le van do a es sas po si ções, por que, des de que
sur gi ram os pri me i ros for mu la do res e te o ri za do res da 
ciên cia eco nô mi ca e das ra zões de eco no mia das na -
ções, o li vre co mér cio, a po si ção li be ral, sem pre foi
das na ções ri cas, po de ro sas e de gran de pro du ti vi da-
de. As na ções emer gen tes ti nham de ser pro te ci o nis-
tas para po de rem emer gir, por que se não se ri am es -
ma ga das pe las po tên ci as ri cas. Assim sem pre foi. O
Bra sil – se re cor dar mos –, até en ve re dar pela as sun-
ção in te gral do prin cí pio do li vre co mér cio, ti nha sal -
dos cam bi a is e co mer ci a is res pe i tá ve is. Ele ti nha cer -
ca de US$10 bi lhões de sal do co mer ci al. De re pen te,
o Bra sil re sol veu ade rir ao li vre co mér cio e abo liu
suas pro te ções, e o sal do co mer ci al vi rou um dé fi cit
gi gan tes co que ca u sa hoje as fi xia à nos sa eco no mia.
Enquan to fi ze mos isso, eles man ti ve ram e até re for-
ça ram as suas po si ções pro te ci o nis tas. Nós con ti nu a-
mos a afir mar um prin cí pio que so men te nos ca u sa
pre ju í zos cada vez ma i o res, em vez de o Go ver no as -
su mir que se tra ta de uma na ção que pre ci sa, como V.
Exª diz, por exem plo, pro te ger a sua agri cul tu ra e a
sua in dús tria, por que tem que dar em pre go e con di-
ção eco nô mi ca a uma gi gan tes ca mas sa que cres ce
de ano para ano. Esta mos fa zen do pa pel de otá ri os,
em bar can do num prin cí pio que é si mi lar ao da paz.
Em prin cí pio, todo mun do quer a paz e o de sar ma-
men to, mas, se ex tin guir mos as nos sas for ças ar ma-
das, ado tan do o prin cí pio da paz, onde ire mos pa rar?
É pre ci so ter o sen ti do da re a li da de das co i sas, que
está pe din do ao Go ver no bra si le i ro um mí ni mo de
pro te ção às suas ati vi da des eco nô mi cas, sob pena
de vê-las ar ra sa das com ple ta men te. Cum pri men to V.
Exª pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pelo hon ro so
apar te. Pe los apar tes, que trou xe ram ao de ba te de
tema tão im por tan te fi gu ras tão ilus tres como V. Exª e
os Se na do res José Fo ga ça, Ra mez Te bet, já se jus ti-
fi cou o meu pro nun ci a men to. Eu po de ria con cluí-lo,
pois já te ria a sen sa ção de que fiz jus ao es for ço de
tra zer à tri bu na este de ba te. Mu i to obri ga do.

Nos so País tem de lan çar mão de to dos os me -
ca nis mos ao seu dis por, jus ta men te au men tan do a
ên fa se do apar te do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. O
Jor nal O Esta do de S. Pa u lo, em seu edi to ri al do dia
13 de maio, afir ma que o Go ver no bra si le i ro já po de ria
ter ini ci a do um pro ces so con tra os Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca por vi o la ção da cláu su la da paz, que é par te
do Acor do so bre a Agri cul tu ra, da Ro da da Uru guai.
Por essa cláu su la, o Go ver no nor te-ame ri ca no não
po de ria ter au men ta do os sub sí di os à agri cul tu ra an -
tes de de zem bro de 2003. Como ocor reu vi o la ção
des se dis po si ti vo, a ação do Go ver no bra si le i ro jun to
à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio não só é le gal-
men te jus ti fi cá vel quan to é po li ti ca men te ne ces sá ria.

Sr. Pre si den te, es tou con ven ci do de que os pro -
du to res agrí co las bra si le i ros não es tão re ce ben do a
paga que me re cem por seus es for ços. Em vez de co -
lher os lou ros, es tão é pa gan do um ônus enor me por
te rem se tor na do efi ci en tes e ofe re ce rem pro du tos
com pe ti ti vos em pre ço e em qua li da de.

O ho mem do cam po, no Bra sil, vive meio re le ga-
do à pró pria sor te, sem po der con tar com aju da ofi ci al
subs tan ti va que di mi nua sua des van ta gem em re la-
ção aos seus sub si di a dos con gê ne res dos pa í ses de -
sen vol vi dos. Não obs tan te, por con ta e mé ri to pró prio,
está con se guin do cres cer, mo der ni zar-se e fa zer com 
que o Bra sil gra ças a cres cen tes ga nhos de pro du ti vi-
da de – nis so en tra com mu i to es for ço a par ti ci pa ção
da agri cul tu ra do Rio Gran de do Sul – con si ga com pe-
tir com a pro du ção al ta men te sub si di a da de pa í ses
de sen vol vi dos.

O Go ver no bra si le i ro tem cons ciên cia de que
pre ci sa agir com vi gor e a in ten ção de fazê-lo vem
sen do de cla ra da por nos sas au to ri da des. O Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer, afir mou que o
Bra sil con ti nu a rá a ple i te ar, nos fo ros ne go ci a do res,
a com ple ta eli mi na ção dos sub sí di os que dis tor cem o
co mér cio agrí co la in ter na ci o nal, e não he si ta rá em
lan çar mão de to das as op ções em ma té ria de de fe sa
co mer ci al para anu lar o efe i to no ci vo dos pro du tos
sub si di a dos que se des ti nem ao mer ca do na ci o nal.
O Go ver no bra si le i ro está de ter mi na do a bus car o
am pa ro le gal ne ces sá rio para a de fe sa dos le gí ti mos
in te res ses da agri cul tu ra na ci o nal em ter ce i ros mer -
ca dos.

É hora de agir.
Na opi nião do res pe i ta do Emba i xa dor bra si le i ro,

Ru bens Ri cu pe ro, nos so re pre sen tan te na Unctad –
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Co mér cio e
De sen vol vi men to –, no caso es pe cí fi co dos nor-
te-ame ri ca nos, é pre ci so ter Olho ne les. Se gun do ar-
ti go de sua au to ria, as sim in ti tu la do, pu bli ca do na Fo-
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lha de S.Pa u lo do dia 19 pas sa do, “a cada se ma na
ou quin ze na, so mos bom bar de a dos por no vos aten ta-
dos ao li vre co mér cio. Pri me i ro, fo ram as sal va guar-
das con tra o aço, que pa ra li sam o cres ci men to da
par ti ci pa ção do Bra sil em nos so prin ci pal mer ca do.
Em se gui da, foi a vez da lei agrí co la, cu jos sub sí di os
(...) ga ran tem a per pe tu a ção da con cor rên cia des le al
con tra a soja, o açú car, o eta nol, os su cos, o ta ba co e
o al go dão.”

“Dias atrás,” aler ta ele, “a emen da à TPA (Tra de
Pro mo ti on Aut ho rity),” apro va da no Se na do nor-
te-ame ri ca no, “ex clui efe ti va men te das ne go ci a ções
na Alca ou na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
qual quer cor re ção ou ate nu a ção dos ins tru men tos de
de fe sa co mer ci al (an ti dum ping, di re i tos com pen sa-
tó ri os, sal va guar das) de que te mos sido uma das ví ti-
mas pri vi le gi a das des de os anos 60 e 70.”

No men ci o na do ar ti go Olho ne les, Ru bens Ri cu-
pe ro enu me ra vá ri as ou tras ne go ci a ções co mer ci a is
bra si le i ras e diz sen tir-se no de ver de fa zer um aler ta
aos mem bros do Con gres so Na ci o nal e aos can di da-
tos às pró xi mas ele i ções, ta ma nha a gra vi da de dos
pro ble mas con cer nen tes a esse se tor.

O Emba i xa dor tam bém nos ques ti o na di re ta-
men te. Per gun ta ele: “Nes se qua dro, por que se omi te
o Con gres so Na ci o nal? Por que, a exem plo de seu
con gê ne re do Nor te, não faz uso de suas prer ro ga ti-
vas para acom pa nhar a ne go ci a ção, an tes que seja
tar de?”

Enten do que o Emba i xa dor, fe liz em seu ar ti go,
foi um tan to in jus to com o Con gres so Na ci o nal bra si-
le i ro, uma vez que te mos acom pa nha do a afli ção e o
in cô mo do dos Par la men ta res, tan to Se na do res quan -
to De pu ta dos Fe de ra is. Mas apro ve i te mos sua ad mo-
es ta ção e fi que mos aler ta. Lu te mos para que não se -
ja mos pi sa dos por aque les que pro cu ram tri tu rar a
agri cul tu ra bra si le i ra com sub sí di os que con si de ra-
mos, mu i tas ve zes, cri mi no sos.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS  REZENDE  (PMDB – GO)  –  Ouço
V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Se -
na dor Iris Re zen de, agra de ço a V. Exª o apar te e a im -
por tan te pre o cu pa ção em tra zer ao Con gres so Na ci o-
nal esse pro nun ci a men to so bre como o pro du to bra si-
le i ro está sen do ex clu í do do mer ca do ex ter no. Te mos
acom pa nha do pe los jor na is de todo o Bra sil que o Ca -
na dá está ofe re cen do R$300,00 por hec ta re para bra -
si le i ros não plan ta rem soja. O Bra sil pos sui a ma i or di -
men são de ter ra do mun do para pro du ção agrí co la.

Eles pre ten dem fa zer com que os bra si le i ros não pro -
gri dam e usam to dos os me ca nis mos que V. Exª tem
re la ta do para pro te ger a si pró pri os e im pe dir que a
nos sa agro pe cuá ria se de sen vol va. É ne ces sá rio que
o Con gres so Na ci o nal se le van te e ve ri fi que a fun do
essa si tu a ção para que, fu tu ra men te, te nha mos li ber-
da de de pro du zir em nos so País. Não po de mos per -
mi tir que con ti nu em agin do des se modo com re la ção
à nos sa agro pe cuá ria. Em meu Esta do, Ron dô nia, o
saco de café cus ta R$30,00. O pro pri e tá rio da ter ra
paga qua ren ta re a is para co lher um saco de café e o
ven de a trin ta re a is. Por quê? Por que não te mos uma
po lí ti ca agrí co la que tra ga be ne fí ci os para a so ci e da-
de. Pa re ce que, cada vez mais, es ta mos indo para o
bu ra co. O pro nun ci a men to de V. Ex.ª é mu i to opor tu-
no, pela ex pe riên cia, pelo co nhe ci men to que V. Exª
tem e pela ma ne i ra com que sem pre o faz nes ta
Casa. Tive o or gu lho, na se ma na pas sa da, de lhe fa -
zer tam bém um apar te. Fe li ci to V. Exª e agra de ço pela 
opor tu ni da de que nos deu de apo i ar a sua po si ção,
hoje, nes te Se na do da Re pú bli ca.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, ilus tre Se na dor Chi co Sar to ri. O apar te
de V. Ex.ª re al men te faz com que a nos sa pre o cu-
pa ção se jus ti fi que, por que V. Exª tam bém re pre-
sen ta aqui um Esta do cuja eco no mia se as sen ta
so bre tu do na agro pe cuá ria e sabe tra du zir com
mu i ta fi de li da de as di fi cul da des, os dis sa bo res, os
ris cos vi vi dos pe los pro du to res do nos so que ri do
Esta do de Ron dô nia.

A nos sa pre o cu pa ção é jus ta men te, pri me i ro,
ma ni fes tar o nos so pro tes to àque les que, apro ve i tan-
do das suas po ten ci a li da des eco nô mi cas, pro cu ram
tri tu rar os pa í ses em de sen vol vi men to, no caso, o
nos so País; se gun do, sen si bi li zar as au to ri da des na -
ci o na is para que va lo ri zem mais o pro du tor ru ral bra -
si le i ro.

Qu an tas ve zes pre sen ci ei pro du to res ru ra is,
nas ave ni das de Bra sí lia, cla man do pela ne go ci a ção
de suas dí vi das. Mi lhões de pro pri e tá ri os ru ra is per -
de ram suas pro pri e da des ao lon go dos anos, e hoje,
mu i tos de les, são fa ve la dos nos gran des cen tros ur -
ba nos, e aqui, até pela im pren sa e por au to ri da des,
eram ta cha dos de da rem pre ju í zos, de de i xa rem de
pa gar os ban cos, como se fos sem os mal fe i to res da
Pá tria.

Eu en ten dia aque la re a ção; era a re a ção de au -
to ri da des e de jor na lis tas que não têm a mí ni ma no -
ção das di fi cul da des vi vi das ao lon go dos sé cu los
pela agri cul tu ra bra si le i ra. Não sa bi am o que es cre vi-
am ou o que fa la vam. Então, nós, que re pre sen ta mos
os pro du to res ru ra is nes ta Casa e na Câ ma ra dos De -
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pu ta dos, pre ci sa mos, per ma nen te men te, tra zer
àque les que têm nas mãos as res pon sa bi li da des de
co or de na ção dos des ti nos des te País as di fi cul da des
vi vi das por esse seg men to tão im por tan te.

Mu i tos não en ten dem ain da que é a agri cul tu ra
bra si le i ra que vem se gu ran do, ao lon go dos anos, a
eco no mia na ci o nal. Num de ter mi na do mo men to,
quan do os pá ti os das fá bri cas se abar ro tam, vai-se
ob ser var o re sul ta do da cri se na agri cul tu ra. Qu an do
a agri cul tu ra vai bem, tudo se mo di fi ca, as in dús tri as
se for ta le cem, o co mér cio se agi gan ta e o povo co me-
ça a fi car fe liz. Por isso é que nós pro cu ra mos, nes ta
tar de, apro ve i tar essa agres são do Con gres so ame ri-
ca no, en dos sa do pelo Pre si den te Bush ao san ci o nar
a lei, para mos trar às au to ri da des bra si le i ras que o
seg men to agrí co la, por ser o de ma i or ris co da nos sa
eco no mia, pre ci sa de um tra ta men to mu i to es pe ci al,
de mu i to ca ri nho, para con ti nu ar vivo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do
que dis cur sos iso la dos não são su fi ci en tes. A gra vi-
da de do mo men to exi ge uma ati tu de fir me e de ci di da
do Po der Le gis la ti vo bra si le i ro, e urge ado tá-la. Nos -
so res pal do po lí ti co à po si ção mais enér gi ca que o
Bra sil pre ci sa ter para en fren tar a dura guer ra co mer-
ci al tra va da com os pa í ses ri cos será im por tan te, im -
pres cin dí vel.

Ao con clu ir meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer um ve e-
men te ape lo ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so para que ado te uma pos tu ra fir me jun to à Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio con tra as me di das pro -
te ci o nis tas ado ta das pe los Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca ou por qual quer ou tro país que pre ju di que os in te-
res ses do Bra sil.

No cam po das re la ções in ter na ci o na is, com pla-
cên cia ou sub mis são tem con se qüên ci as de sas tro-
sas e não são ad mis sí ve is.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de
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 su ces-
si va men te pe los Srs. Mo za ril do Ca val can ti,
4º Se cre tá rio e La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com
sa tis fa ção que te mos ob ser va do que, pas so a pas so,
o Se na do vai se de di can do com mais aten ção a ques -
tões e pro ble ma li ga dos à área in ter na ci o nal, às re la-

ções co mer ci a is, eco nô mi cas, do Bra sil com ex te ri or.
Isso é mu i to im por tan te, por que a tra di ção bra si le i ra é 
de um cer to iso la men to do Exe cu ti vo, es pe ci fi ca men-
te do Ita ma raty, na de ci são des sas ques tões, que,
mu i tas ve zes, afe tam o des ti no do País, o fu tu ro pró xi-
mo e re mo to da vida na ci o nal.

Por exem plo, ti ve mos aqui, no fi nal da se ma na
pas sa da, um dis cur so bri lhan te, pro fun do, do Se na-
dor Ro ber to Re quião, abor dan do a Alca, o pro te ci o-
nis mo de um modo ge ral, com apar tes de vá ri os Se -
na do res, tra zen do ques ti o na men tos. Foi um mo men-
to im por tan te, as sim como hoje, em que ti ve mos o
dis cur so do Se na dor Iris Re zen de, abor dan do, com
pro fun di da de, a for ma como a eco no mia bra si le i ra,
es pe ci al men te a agri cul tu ra, vem sen do afe ta da ne-
ga ti va men te pe las me di das pro te ci o nis tas dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca e da Eu ro pa, das po tên ci as
eco nô mi cas do mun do.

De for ma que é im por tan te que se crie nes ta
Casa o há bi to de se dis cu tir com fre qüên cia es sas
ques tões, es pe ci al men te quan do a Na ção bra si le i ra
está na imi nên cia de to mar de ci sões cru ci a is, que
afe ta rão de for ma pro fun da a vida eco nô mi ca e, em
al guns ca sos, o pró prio des ti no da Na ção bra si le i ra,
como é o caso, por exem plo, da Alca. A meu ju í zo, a
for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas é
algo que não se co lo ca no âm bi to de um acor do in ter-
na ci o nal co mum, como ou tros tan tos que o Exe cu ti vo
bra si le i ro as si na e o Con gres so Na ci o nal de po is re fe-
ren da. A Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas é uma
me di da, uma de ci são que afe ta ria drás ti ca e pro fun-
da men te o fu tu ro do País, na me di da em que con for-
ma ria a nos sa eco no mia a uma po si ção ab so lu ta-
men te sub si diá ria da gran de po tên cia eco nô mi ca,
onde a pro du ti vi da de é mu i to mais ele va da do que a
nos sa, e nos fa ria sem pre pro du to res de bens e ser vi-
ços de pou ca agre ga ção de ciên cia e tec no lo gia e de
mão-de-obra qua li fi ca da, su bor di nan do-nos a uma
po si ção para sem pre ca u da tá ria do pro gres so ci en tí fi-
co e tec no ló gi co da na ção lí der.

Por tan to, é uma de ci são que tem de ser pro fun-
da men te me di ta da, dis cu ti da, qua se que di a ri a men te
nes ta e na ou tra Casa do Con gres so Na ci o nal. Esse
as sun to de ve ria até ser sub me ti do a um ple bis ci to na -
ci o nal, a fim de que a po pu la ção se pro nun ci as se so -
bre um acor do de tan ta im por tân cia, que tan tos efe i-
tos pro fun dos, per ma nen tes e du ra dou ros te ria, se
apro va do, so bre a vida do País.

Assim tam bém, Sr. Pre si den te, a ques tão do
Mer co sul, in ti ma men te li ga da à de ci são da Alca.

A de ci são da Alca li qui da ria, de for ma de fi ni ti va,
o pro je to do Mer co sul. É im pos sí vel con ti nu ar pen-
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san do na vi a bi li da de, na pos si bi li da de de de sen vol vi-
men to do Mer co sul, se o Bra sil e as de ma is na ções
da Amé ri ca do Sul ca mi nha rem logo em di re ção à
Alca; es ta rá de fi ni ti va men te se pul ta do o pro je to, que
tan ta ex pec ta ti va, que tan ta es pe ran ça ge rou, de for ti-
fi ca ção de uma eco no mia a par tir do Cone Sul, abran -
gen do toda a Amé ri ca do Sul, for man do um blo co
eco nô mi co de gran de ex pres são mun di al e que ti ves-
se ca pa ci da de de ne go ci ar, qua se de igual para igual, 
com os de ma is blo cos eco nô mi cos, que já são re a li-
da de no mun do de hoje.

É ob vio que a ques tão do Mer co sul está im bri-
ca da de for ma in de lé vel, de for ma in des tru tí vel com a
ques tão da Alca. A pró pria exis tên cia do Mer co sul,
hoje, está li ga da à ca pa ci da de de a Argen ti na su pe rar
sua cri se. A exis tên cia da Alca e do Mer co sul es tão a
exi gir, por par te do Bra sil, a de ci são de aju dar ou não
mais efe ti va men te a Argen ti na a su pe rar sua cri se.
Até ago ra, o Go ver no bra si le i ro tem fe i to de cla ra ções
que de mons tram sua dis po si ção de aju dar – e tem
dado, sim, uma aju da ou ou tra à Argen ti na, no co mér-
cio en tre os pa í ses. Mas está lon ge de usar to dos os
ins tru men tos ao seu dis por para, re al men te, abrir o
mer ca do bra si le i ro a uma re cu pe ra ção das ex por ta-
ções ar gen ti nas ca paz de re vi ta li zar a eco no mia da -
que le país e pen sar em um pro je to de mo e da co mum,
a fim de re ti rar do Go ver no ar gen ti no, da Na ção ar -
gen ti na toda e qual quer pos si bi li da de de en ve re dar
pelo ca mi nho da do la ri za ção, o que, aí sim, se ria o se -
pul ta men to do Mer co sul. A Argen ti na ca i ria na área
do Naf ta, do dó lar de ma ne i ra de fi ni ti va. As ques tões
da Alca, Mer co sul e Argen ti na es tão a me re cer do Se -
na do da Re pú bli ca uma aten ção mais fre qüen te, per -
ma nen te e pro fun da.

Ve ri fi co, com re go zi jo, que isso co me ça a acon -
te cer e acho que é um dado im por tan te, mas há ou -
tras ques tões cru ci a is li ga das ao nos so co mér cio ex -
te ri or, à nos sa re la ção com ou tras na ções, que eu
gos ta ria de me re fe rir aqui. Por exem plo, a im plan ta-
ção do novo sis te ma de te le vi são no Bra sil, a tevê di -
gi tal, está sen do ne go ci a da, nes te mo men to, sem que
nós, Se na do res e – acre di to – De pu ta dos, te nha mos
a me nor pos si bi li da de de in ter ven ção e aná li se um
pou co mais apro fun da da para emi tir mos nos sa opi -
nião. Não po de mos fi car omis sos em as sun to tão im -
por tan te, por que o mer ca do bra si le i ro tem uma di-
men são su fi ci en te men te gran de para ser uti li za do
como ins tru men to, sim, de bar ga nha eco nô mi ca e po -
lí ti ca na hora de se to mar uma de ci são como essa,
que, aliás, a meu ju í zo, não deve ser pre ci pi ta da, por -
que a pre ci pi ta ção nes ses avan ços tec no ló gi cos fre -
qüen te men te dá re sul ta dos mu i to ne ga ti vos.

Todo o cam po das em pre sas de tevê a cabo,
de tevê por as si na tu ra ava li a ram er ro ne a men te o
mer ca do bra si le i ro e en ve re da ram por in ves ti men-
tos as tro nô mi cos que le va ram-nas to das a si tu a-
ções di fí ce is sob o pon to de vis ta fi nan ce i ro e eco -
nô mi co. Por tan to, o as pec to po lí ti co da es co lha do
sis te ma pró xi mo – por que essa de ci são é po lí ti ca
tam bém, e, di ria mais, tal vez seja mais po lí ti ca do
que eco nô mi ca – pre ci sa ser abor da do e dis cu ti do
pe los Se na do res do Bra sil.

Assim tam bém a Pe tro bras, por exem plo, está
a fa zer, ago ra, li ci ta ções das áre as re ma nes cen tes.
Será a ma i or li ci ta ção, de 54 no vas áre as pro mis so-
ras, na pro du ção de pe tró leo. E, na ver da de, o Se -
na do Fe de ral não tem dis cu ti do a ques tão do fu tu ro
do pe tró leo na eco no mia bra si le i ra e na eco no mia
mun di al.

Estu dos re cen tes apa re ce ram na im pren sa dan -
do con ta de que, a par tir de 2010, será ine vi tá vel um
cres ci men to mu i to gran de dos pre ços do pe tró leo, no
mer ca do mun di al – o que já co me ça a ocor rer des de
logo –, o que nos le va ria a pen sar que se ria mu i to
mais pru den te re ser var cer tas áre as, de po is de atin -
gi da a auto-su fi ciên cia bra si le i ra de con su mo e pro-
du ção, o que será atin gi do com as des co ber tas já fe i-
tas pela Pe tro brás, e re ser var com um pou co mais de
ca u te la às áre as re ma nes cen tes e pro mis so ras para
um fu tu ro, que por en quan to não está de ci di do, não
está ao al can ce de uma pre vi são com um mí ni mo de
pre ci são que se pos sa fa zer.

É ques tão de ca u te la. É ques tão de pru dên cia. A 
vir tu de po lí ti ca pri me i ra é a pru dên cia. A me di da de
pru dên cia man da a ANP re ser var es sas áre as re ma-
nes cen tes e não li ci tá-las ago ra para apre sen tar tra -
ba lho ou ser vi ço, como se es ti ves se per se guin do a
auto-su fi ciên cia do País. Não! Está per se guin do, ago -
ra, uma pos si bi li da de de ex por ta ção, por que o pe tró-
leo des co ber to por em pre sas es tran ge i ras que ve-
nham ga nhar li ci ta ções – e elas têm ven ci do mu i tas –
será ex por ta do a pre ços do mer ca do in ter na ci o nal.
Por con se guin te, a pru dên cia man da se fa zer um mí -
ni mo de re ser vas.

Assim tam bém nas com pras da Pe tro bras. No
pas sa do, a Pe tro bras foi um ins tru men to po de ro sís si-
mo de ala van ca gem da eco no mia bra si le i ra, fa zen do
en co men das à in dús tria na ci o nal. Ago ra, a Pe tro bras
está a com prar três pla ta for mas: a P-50, a P-51 e a
P-52. Pelo que sa be mos, a en co men da será de ci di da
pelo me nor pre ço, quan do se po de ria es ta be le cer
como po lí ti ca, como item que pe sas se na de ci são da
con cor rên cia, o per cen tu al de en co men das co lo ca-
das no Bra sil, o per cen tu al de aqui si ções fe i tas no
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País, para es ti mu lar a in dús tria na ci o nal e, en fim, fa -
zer re vi ver, por exem plo, as in dús tri as de cons tru ção
na val que es tão, no meu Esta do, em po si ção de oci o-
si da de mu i to gran de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, tra ta-se de de ci sões
imi nen tes que se rão to ma das pelo Po der Exe cu ti vo,
as qua is são ex tre ma men te im por tan tes para a eco -
no mia do País, para a vida do povo bra si le i ro e para o
ní vel de em pre go dos tra ba lha do res bra si le i ros e
que de ve ri am ter uma par ti ci pa ção mais efe ti va do
Se na do.

Como tal vez o prin ci pal des ses itens to dos que
men ci o nei aqui, Sr. Pre si den te, eu que ria me re fe rir a
essa gran de ope ra ção de com pra, de aqui si ção in ter-
na ci o nal dos aviões para a re no va ção da For ça Aé rea
Bra si le i ra. Uma ope ra ção que orça pela casa dos
US$700 mi lhões e que pode ser de ci si va para o Bra sil
na aqui si ção de uma tec no lo gia de in dús tria ae ro náu-
ti ca. E não so men te des ta, mas de uma sé rie de in-
dús tri as de com po nen tes da in dús tria da fa bri ca ção
de aviões. E o Bra sil, que já é o 4º pro du tor in ter na ci o-
nal de aviões, pode se trans for mar, sim, em uma po -
tên cia, de igual para igual com os ma i o res pro du to res.
É uma opor tu ni da de de ouro para o de sen vol vi men to
da in dús tria ae ro náu ti ca bra si le i ra. É uma ope ra ção
que pode ser uti li za da tam bém para a aqui si ção de
tec no lo gi as pa ra le las, como, por exem plo, a de pro-
pul são de fo gue tes ca pa zes de co lo car sa té li tes em
ór bi ta, algo que o Bra sil vem ten tan do há al gum tem -
po sem ob ter êxi to. A par tir des sa ope ra ção, pode-se
ad qui rir o co nhe ci men to des sa tec no lo gia. Des de que 
isso cons te dos com pro mis sos do for ne ci men to des -
ses aviões, será pos sí vel ao Bra sil ad qui rir essa tec -
no lo gia tão im por tan te para o de sen vol vi men to das
co mu ni ca ções do mun do de hoje.

Essa ope ra ção é es sen ci al. E o que tem de mais 
im por tan te é a ga ran tia da trans fe rên cia de tec no lo-
gia. Sr. Pre si den te, sin ce ra men te, te nho re ce io das
pres sões que já es tão sen do fe i tas. Não te nho re ce io
da de ci são no que cou ber à For ça Aé rea Bra si le i ra –
FAB. Acre di to que o co man do da nos sa For ça Aé rea,
ab so lu ta men te con ven ci do, cor re to e cer to de que o
prin ci pal é a trans fe rên cia de tec no lo gia, co lo ca rá
esse item como im pres cin dí vel à con clu são de qual -
quer ne go ci a ção.

Os pro po nen tes que não ace i ta rem e não se
com pro me te rem fir me men te com a trans fe rên cia de
tec no lo gia e a fa bri ca ção no Bra sil não se rão ace i tos,
pelo me nos, na pers pec ti va e na vi são da For ça Aé -
rea Bra si le i ra. Po rém, Sr. Pre si den te, essa de ci são é
po lí ti ca. Ela não é eco nô mi ca, não é to ma da com as
con tas fe i tas no pa pel, mas com con si de ra ção de na -

tu re za po lí ti ca e de lon go pra zo. Na to ma da des sa de -
ci são, é pre ci so que haja es ta dis ta. Essa é uma de ci-
são de es ta dis ta; não é de opor tu nis tas.

Re cor do-me do caso Si vam: tudo pa re cia in cli-
na do a uma de ter mi na da de ci são, mas, por pres sões
de cuja na tu re za não te mos co nhe ci men to ver da de i-
ro, foi to ma da uma ou tra de ci são. Essa é a re a li da de.
São pres sões de Esta do para Esta do, sub ter râ ne as,
ou seja, não são trans pa ren tes, mas que têm um peso
mu i to gran de na de ci são. Te nho re ce io. Estou aqui a
sus ci tar este as sun to pe ran te o Se na do Fe de ral, ma -
ni fes tan do o meu re ce io, re pi to, de que a de ci são cor -
re ta que será cer ta men te in di ca da pelo Co man do da
For ça Aé rea pos sa ser co lo ca da de lado em fun ção
de pres sões po lí ti cas e co mer ci a is que pode ha ver,
com base na ofer ta de cer ta frou xi dão e de cer ta
aber tu ra co mer ci al para co lo car pro du tos bra si le i ros.
Na tu ral men te, os bra si le i ros que fa bri cam es ses pro -
du tos gri ta rão a fa vor des sa so lu ção: “Ah, va mos ex -
por tar mais sa pa tos, va mos ex por tar mais suco de la -
ran ja, mais isso e aqui lo”. Aí, com põe-se a pres são
na ci o nal com a in ter na ci o nal, toma-se uma de ci são
que tira do Bra sil a ca pa ci da de de do mi nar tec no lo gi-
as de im por tân cia trans cen den tal e de fi ni ti va para
todo e qual quer pro je to de de sen vol vi men to eco nô mi-
co e so ci al do País.

Essas pres sões es tão pre sen tes de Esta do para 
Esta do. Te nho tam bém o re ce io – pen so que te nho o
di re i to e o de ver de apre sen tar essa pre o cu pa ção –
de que até o FMI es te ja exer cen do essa pres são. Tive
no tí ci as – evi den te men te, não te nho con fir ma ção e,
por isso, não te nho o di re i to de men ci o nar as fon tes –
de que esse mes mo FMI, que, no dia se guin te ao gol -
pe da Ve ne zu e la, es ta va em Ca ra cas a ofe re cer os
seus prés ti mos para con so li dar o Go ver no gol pis ta,
que está fa zen do todo tipo de ma no bra para le var a
cri se ar gen ti na até a der ru ba da com ple ta da eco no-
mia da que le país, que hoje tem uma po si ção po lí ti ca
em fa vor da po tên cia im pe ri al do mun do e que vive a
as se di ar as eco no mi as das na ções que es bo çam al -
gum tipo de pro je to na ci o nal que não seja sub me ti do
ao con sen so de Was hing ton, está a exer cer pres-
sões, ofe re cen do opor tu ni da des e fa vo re ci men tos ao
Bra sil, caso o País não ve nha a to mar de ci sões que
con tra ri em o pro je to de Was hing ton.

De for ma, Sr. Pre si den te, que é im por tan te que
o Se na do se de di que e ocu pe-se des sas ques tões. É
im por tan te que a opi nião pú bli ca seja cla ra men te in -
for ma da, que haja trans pa rên cia mí ni ma nes sas re-
so lu ções, mu i tas ve zes to ma das pe las cha ma das ra -
zões de Esta do, que é um eu fe mis mo para en co brir
de ci sões clan des ti nas, que não po dem ser cor re ta,
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ade qua da ou de mo cra ti ca men te in for ma das à po pu-
la ção. Tra ta-se de ques tões imi nen tes, como a com -
pra dos aviões que está para ser re sol vi da den tro das
pró xi mas se ma nas sem que o Se na do te nha, até
ago ra, tido a pos si bi li da de e to mar co nhe ci men to das
pro pos tas, do sig ni fi ca do de las, do que re pre sen ta
para o des ti no da eco no mia do País.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que nós, Se na do res,
se ja mos ca pa zes de cor ri gir e es tar mos mais pre sen-
tes nes sas de ci sões, que, como já dis se, vão in flu ir no 
des ti no da na ção bra si le i ra, no seu fu tu ro pró xi mo e
re mo to, às ve zes de for ma de fi ni ti va, in des tru tí vel,
con for me o ca mi nho que se tome. A ques tão da com -
pra dos aviões da FAB é uma des sas de ci si vas, e não
po de mos fi car ig no ran tes de tudo o que está se pas -
san do no âm bi to das pres sões e dos fa to res que in flu-
en ci a rão essa de ci são tão im por tan te.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no o Sr. La u ro Cam pos de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José 
Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la por per mu ta
com o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te -
nho o há bi to de tra zer dis cur sos es cri tos, mas o faço
hoje para tra zer da dos que me pa re cem im pos sí ve is
de me mo ri zar e que sig ni fi cam uma sa tis fa ção à Casa 
e ao País com re la ção a todo um de sen vol vi men to de
gas tos, de in ves ti men tos, me lhor di zen do, na área so -
ci al, fe i tos nes te País.

Como tem ha vi do dis cur sos bas tan te du ros
aqui, re cen te men te, de Se na do res da Opo si ção em
re la ção a essa ma té ria, sen ti-me no de ver de tra zer
os da dos e as idéi as que a se guir ex po nho.

Esta mos no úl ti mo ano do Go ver no do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Re con du zi do
uma vez ao car go má xi mo da Na ção pelo voto po pu-
lar, em 1998, o Pre si den te, em 31 de de zem bro pró xi-
mo, terá con du zi do os des ti nos do Bra sil por exa tos
oito anos: de 1995 até 2002, in clu si ve.

Qu e ro fa lar a V. Exªs das não pou cas trans for-
ma ções para me lhor, para mu i to me lhor, vi vi das por
nos so País nes te pe río do, e é o que pre ten do de-
mons trar ao lon go des te dis cur so.

Os par ti dos que fa zem opo si ção ao Go ver no e
as pes so as que não o apre ci am, sem te rem o que di -
zer con tra as in dis cu tí ve is con quis tas al can ça das

pelo Pre si den te no cam po da eco no mia e da or ga ni za-
ção das fi nan ças pú bli cas, cos tumam di vul gar que es -
ses úl ti mos oito anos da vida na ci o nal fo ram nu los ou
ne ga ti vos no que se re fe re aos avan ços so ci a is. Pro pa-
gan de i am que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so se ria for ma do por uma es pé cie de
con fra ria de tec no cra tas que so men te se pre o cu pam
com os ín di ces eco nô mi cos, in sen sí ve is à sor te do
povo. Isso não é ver da de. Pre ten do de mons trá-lo.

Não me apo i a rei em fa la tó rio para fa zer a com -
pro va ção, mas em da dos es ta tís ti cos co le ta dos, prin -
ci pal men te, pelo IBGE e tam bém pe los ser vi ços es ta-
tís ti cos dos Mi nis té ri os e ana li sa dos por es tu di o sos
do Ipea.

Esco lho este mo men to para fa zer essa es pé cie
de ba lan ço, por que, a par tir de ago ra, com a apro xi-
ma ção das cam pa nhas ele i to ra is, o de ba te so bre as
ques tões na ci o na is per de rá, ine vi ta vel men te, em
tran qüi li da de e em ra ci o na li da de. Te nho cer te za de
que o Pre si den ci a lis mo, mu i to mais do que um sis te-
ma de Go ver no, é um en tre te ni men to. Em tor no des se
gran de en tre te ni men to que é o pre si den ci a lis mo, toda 
a es tra té gia da co mu ni ca ção, de en tre te ni men to, es -
ta be le ce suas re gras.

Pri me i ra men te, re pas so al guns pon tos que se
des ta ca ram na atu a ção do Go ver no na área eco nô mi-
ca. O in con tes tá vel êxi to ob ti do foi o com ba te à in fla-
ção – é até des ne ces sá rio fa lar so bre o tema. O mé -
ri to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que nes sa ques -
tão é an te ri or à sua pos se como Pre si den te da Re -
pú bli ca, pois co me çou no pe río do em que foi Mi nis-
tro da Fa zen da do Pre si den te Ita mar Fran co, par te
tam bém res pon sá vel e im por tan te nes sa vi tó ria do
Bra sil. Isso ex pli ca sua cam pa nha vi to ri o sa para o Pa -
lá cio do Pla nal to.

O en tão Mi nis tro Fer nan do Hen ri que Car do so
re a li zou algo que po de ria ser con si de ra do um ver da-
de i ro mi la gre: con se guiu mon tar uma equi pe de eco -
no mis tas al ta men te qua li fi ca dos e que con ce beu um
pla no de es ta bi li za ção efi caz, vi a bi li za do po li ti ca men-
te pelo Mi nis tro. Imer so es ta va o País num con tex to
de pro fun do des cré di to da po pu la ção no que di zia
res pe i to a pla nos e pa co tes eco nô mi cos que en tão se 
su ce di am – to dos fra cas sa dos em ve lo ci da de es pan-
to sa. Nin guém con se guia do mi nar a in fla ção, que pa -
re cia im pos sí vel de ser con tro la da.

Sr. Pre si den te, mos tra rei al guns nú me ros.
Como re sul ta do do Pla no Real, a taxa de in fla ção bra -
si le i ra – cito o ín di ce de pre ços do IPCA – pas sou de
2.477% ao ano, em 1993, para 916%, já em 1994.
Lem bro que a nova mo e da vi go rou so men te na se-
gun da me ta de des te ano. Em 1995, a in fla ção caiu
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para so men te 22%. Em apro xi ma da men te dois anos
e meio, ela ba i xou de 2.477% anu a is para 22%, em
1995, pri me i ro ano em que o real vi go rou ple na men te.
De 1996 até 2001, ano pas sa do, a taxa anu al de in fla-
ção os ci lou en tre 9,5% e 1,5%, ten do atin gi do 7,6%
no ano pas sa do. Por tan to, em nove anos, ela caiu de
2.477% para 7,6% ao ano. O êxi to do com ba te à in fla-
ção foi ab so lu to. Foi e é. É e, es pe ro, será.

Em con se qüên cia des se êxi to, que não foi con -
se gui do sem cus tos e até des pres tí gio e im po pu la ri-
da de, o se tor pú bli co vol tou a pla ne jar, o se tor pri va do
vol tou a in ves tir e o País tor nou a ter o que hoje vive:
pers pec ti vas para o fu tu ro.

O se tor pro du ti vo, em ge ral, de i xou para trás o
caos e pas sou a vi ver e ope rar em con jun tu ra or de na-
da. O que acon te ceu pa ra le lo a este pro ces so de fre io
da in fla ção e de re or ga ni za ção das fi nan ças pú bli-
cas? Tem-se que olhar o Pro du to Inter no Bru to.

Qu an to a seu cres ci men to nos úl ti mos sete
anos, com toda a fran que za e le al da de que cabe a um 
Lí der de Go ver no, não se pode di zer que te nha sido
bri lhan te. A mé dia anu al de cres ci men to do PIB bra si-
le i ro, em ter mos re a is, foi de 2,4%. To da via, se con si-
de rar mos que o pe río do se ca rac te ri zou pela im plan-
ta ção e con so li da ção de um pla no an ti in fla ci o ná rio,
pela re or ga ni za ção das fi nan ças pú bli cas, que são
ele men tos que, ne ces sa ri a men te, im pli cam con jun tu-
ra de ba i xo cres ci men to tem po rá rio, e que, além dis -
so, hou ve três cri ses mun di a is de gran de pro por ção –
a me xi ca na, a asiá ti ca e a rus sa –, en tão, pode-se di -
zer que o cres ci men to ob ti do foi sa tis fa tó rio. O pró prio
cres ci men to do ano pas sa do, de dois e pou co, é ma i-
or do que o dos Esta dos Uni dos e do Ja pão. A con jun-
tu ra mun di al não viu o PIB dos pa í ses cres cer de
modo sig ni fi ca ti vo nos anos re cen tes.

Com pa ran do essa mé dia dos úl ti mos sete anos
com a dos sete anos an te ri o res a 1994, ex clu in do-se
o de 1994, que, como lem brei, foi um ano hí bri do, pois 
a nova mo e da pas sou a vi go rar ape nas em seu úl ti mo
se mes tre, pode-se ver que os anos de vi gor do real
apre sen ta ram um au men to ra zoá vel do PIB, pois, no
pe río do de 1987 a 1993, o cres ci men to mé dio anu al,
em ter mos re a is, foi de ape nas 1,1%, com gran de os -
ci la ção ano a ano e até cres ci men to ne ga ti vo em al -
guns anos. No pe río do do real, além de esse cres ci-
men to mé dio ha ver su bi do para 2,4%, não hou ve um
só ano de cres ci men to ne ga ti vo. Isso por que, na tu ral-
men te, a es ta bi li da de mo ne tá ria cos tu ma le var à ma i-
or es ta bi li da de tam bém em re la ção a ou tros in di ca do-
res ma cro e co nô mi cos im por tan tes.

Enfim, a es ta bi li da de de pre ços e a or de na ção
das fi nan ças pú bli cas são as con di ções sine qua non

para a re to ma da do cres ci men to em ba ses sus ten tá-
ve is. Faço essa afir ma ção por que uma das te ses da
Opo si ção é a de que con sis te jus ta men te nis to o que
ela con si de ra um fre io ao efe ti vo de sen vol vi men to, à
ca u sa do de sem pre go etc.

Mu i ta co i sa ain da ha ve ria para se men ci o nar a
res pe i to das trans for ma ções no cam po da eco no mia.
Por exem plo, o su ces so evi den te das pri va ti za ções
re a li za das. Elas per mi ti ram a re to ma da dos in ves ti-
men tos em se to res eco nô mi cos vi ta is, que es ta vam
des ca pi ta li za dos, se to res hoje com pe ti ti vos in ter na ci-
o nal men te e que am plos be ne fí ci os têm tra zi do à po -
pu la ção.

Uma das ca u sas das pri va ti za ções nun ca é lem -
bra da pe los seus crí ti cos. A base de onde se ori gi nou
a idéia-for ça da pri va ti za ção não é ape nas a que se
su põe, de eco no mia na má qui na es ta tal, é a de cri ar
in ves ti men to onde o Esta do bra si le i ro, em fun ção do
dé fi cit, per de ra a con di ção de in ves ti men to. Elas trou -
xe ram essa con di ção de in ves ti men to.

Ve ja mos o caso das te le co mu ni ca ções. De 1994 
até 2001, o nú me ro de li nhas te le fô ni cas fi xas pri va-
das qua se tri pli cou, o nú me ro de li nhas mó ve is au-
men tou 29 ve zes e o de li nhas pú bli cas fi xas, os ore -
lhões, au men tou duas ve zes e meia. O nú me ro de
aces sos fi xos ins ta la dos por 100 ha bi tan tes, que é
um in di ca dor im por tan te, co nhe ci do por den si da de
te le fô ni ca, pas sou de ba i xís si mos 8,6%, em 1994,
para 23,9%, no ano pas sa do, o que sig nifi ca um au -
men to de 177% em me nos de oito anos, por que as
pri va ti za ções se de ram no se gun do ou ter ce i ro ano
do go ver no.

No cam po le gis la ti vo vol ta do às fi nan ças pú bli-
cas, des ta ca-se a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
que hoje re ver te um há bi to se cu lar no Bra sil no ci vo à
po pu la ção, em sín te se, o de o ad mi nis tra dor pú bli co
ele i to in vi a bi li zar a ad mi nis tra ção do seu su ces sor,
em ra zão das pés si mas con di ções em que de i xa o
Erá rio. Em que de i xa va, por que, como dis se, isso fi -
nal men te se trans for ma no Bra sil.

Enfim, são mu i tas as re a li za ções, e não há tem -
po para to das. Qu e ro di zer ape nas que, no cam po
eco nô mi co, nem tudo são flo res  e digo com a mes ma
fran que za com as qua is enu me ro da dos po si ti vos.
Não es tou aqui para dou rar a pí lu la, e, sim, fa zer uma
ava li a ção crí ti ca. Há di fi cul da des ain da, no Bra sil, mu -
i to sé ri as, com o vo lu me da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria
in ter na que o País tem hoje. O au men to ha vi do da dí -
vi da pú bli ca nos anos do Real de veu-se em par te ao
cus to que se pa gou para che gar à es ta bi li za ção mo -
ne tá ria. Por isso cha mei a aten ção, um pou co an tes,
para o fato de que a es ta bi li za ção teve, sim, um cus to,
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um cus to alto, in clu si ve po lí ti co, in clu si ve de pres tí gio,
e se ria frus tran te que esse es for ço no va men te se per -
des se.

A po lí ti ca de ju ros al tos e de câm bio va lo ri za do,
tão cri ti ca da, foi ne ces sá ria para a es ta bi li za ção. Teve
seu cus to. Um ou tro pon to, a as sun ção pela União de
dí vi das dos Esta dos  e nun ca se fez uma con so li da-
ção de dí vi das dos Esta dos tão ver da de i ra, tão sig ni fi-
ca ti va, tão útil aos Esta dos e com tan tos anos para
pa gar como nes te Go ver no  tam bém foi par te des se
pro ces so. Da mes ma for ma que os Esta dos, o se tor fi -
nan ce i ro e ban cá rio teve que se adap tar ao novo am -
bi en te de in fla ção ba i xa. Ti ve mos de fa zer o Pro er. E a 
Argen ti na está aí para pro var o mal e o ris co que pode 
re sul tar de um se tor ban cá rio frá gil. O Pro er teve um
cus to ele va do.

A ou tra par te do au men to da dí vi da não foi um
au men to ver da de i ro; foi um au men to me ra men te con -
tá bil, re pre sen ta do pela ex pli ci ta ção nas con tas pú bli-
cas dos dé bi tos pre e xis ten tes de res pon sa bi li da de da 
União, que se en con tra vam ocul tos, es con di dos na
con ta bi li da de dos ór gãos e de em pre sas pú bli cas da
Admi nis tra ção Indi re ta. São os cha ma dos es que le-
tos, ou seja, aque las dí vi das acu mu la das que fi cam
como numa tum ba. O que me traz à men te até a idéia
de que Fer nan do Hen ri que Car do so, mu i to mais que
um so ció lo go, pa re ce um ar queó lo go, pela quan ti da-
de de es que le tos que exu mou da eco no mia bra si le i ra,
que in cor po rou ao gas to pú bli co, que teve co ra gem e
con di ção de in cor po rá-lo ao dé fi cit, que a Opo si ção
acu sa de ter au men ta do enor me men te, quan do a ma -
i or par te dele pro vém exa ta men te des sa or ga ni za ção
do dé bi to pú bli co para, tam bém de modo sus ten ta do,
um pa ga men to na mes ma pro por ção.

Por tan to, as sim, há de sa fi os para o fu tu ro ime di-
a to e para o Go ver no que de ve rá daí ad vir e para o
qual te mos can di da to pre pa ra do e cons ci en te des sas
idéi as. A dí vi da pú bli ca é um de les. No se tor ex ter no,
a fra gi li da de re pre sen ta da pelo dé fi cit em Tran sa ções
Cor ren tes é ou tro de sa fio. O dé fi cit vem ca in do ano a
ano, mas nos faz de pen den tes da pou pan ça ex ter na,
que, en tre tan to, não tem fal ta do ao Bra sil, em ra zão
da atra ti vi da de que o bom es ta do da eco no mia bra si-
le i ra ofe re ce.

De qual quer for ma, as ba ses para o cres ci men-
to es tão lan ça das. A eco no mia está es ta bi li za da, os
in ves ti men tos pro du ti vos es tão em alta; a pro du ti vi da-
de da eco no mia e a mo der ni za ção tec no ló gi ca e ge -
ren ci al se guem a ple no va por.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sem mais
de lon ga, pas so ao prin ci pal ob je ti vo des te dis cur so,
que é de mons trar quão pro fí cu as têm sido as ações

do Go ver no no cam po so ci al, o ma i or ob je to das crí ti-
cas da Opo si ção, das crí ti cas de sa vi sa das e, a meu
ver, até por de fi ciên ci as de co mu ni ca ção do pró prio
Go ver no, ain da des co nhe ci das em pro fun di da de e
em la ti tu de não ape nas da po pu la ção bra si le i ra, mas
so bre tu do da clas se po lí ti ca bra si le i ra.

Não só no cam po eco nô mi co o Go ver no Fe de ral
mu dou o Bra sil para me lhor. No cam po so ci al, tal as -
ser ti va é igual men te ver da de i ra. Va mos aos nú me ros.

Em pri me i ro lu gar, que ro fa zer men ção a um im -
por tan te in di ca dor do bem-es tar das fa mí li as, o ren da
do mi ci li ar per ca pi ta, in di ca dor cal cu la do pelo Ipea
com base em da dos do IBGE, co le ta dos por meio de
Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra gem Do mi ci li ar  o
PNAD. Cal cu la do em re a is cons tan tes de 1999, o ín -
di ce re fe ren te aos 5 anos que vão de 1995 a 2000 é
25% su pe ri or ao re fe ren te aos 5 anos pre ce den tes,
de 1990 a 1995. No pri me i ro lus tro da dé ca da pas sa-
da, de 1990 a 1995, a ren da do mi ci li ar per ca pi ta dos
bra si le i ros, Srªs e Srs. Se na do res, era de R$245,00.
No úl ti mo lus tro da dé ca da, após o Pla no Real, a ren -
da pas sou para R$307,00, re fle tin do o avan ço no
bem-es tar ma te ri al das fa mí li as bra si le i ras. Tais da-
dos po dem ser en con tra dos no do cu men to “Evo lu ção
Re cen te das Con di ções das Po lí ti cas So ci a is no Bra -
sil” – Ipea, Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão; Bra sí lia, ou tu bro de 2001. O do cu men to en -
con tra-se tam bém na Inte net, para quem de se jar
com pul sá-lo.

O in di ca dor que aca bo de ci tar é, na tu ral men te,
uma mé dia. As mé di as, como sa be mos, po dem es-
con der si tu a ções dís pa res en tre as uni da des que são
ana li sa das. É co nhe ci da a ane do ta que diz que, se
co lo car mos al guém da bar ri ga até a ca be ça no for no
e da bar ri ga até os pés em uma ge la de i ra, essa pes -
soa, na mé dia, es ta rá sub me ti da a uma tem pe ra tu ra
ide al. Não obs tan te ela mor ra. Por tan to, é im por tan te
que ve ja mos o que acon te ceu no pe río do com os po -
bres no Bra sil, aque las pes so as que se en con tram na
base da pi râ mi de so ci al.

Va mos re cor rer no va men te ao Ipea, que cal cu-
lou, ba se a do nos ín di ces do IBGE, o nú me ro ab so lu to
e re la ti vo de po bres e in di gen tes no Bra sil. O Ipea uti li-
za, em suas es ti ma ti vas, li nhas de po bre za re gi o na li-
za das que vão de R$68,00 a R$126,00 por pes-
soa/mês  em re a is cons tan tes de 1999. O mes mo
ocor re com a li nha de in di gên cia.

As li nhas ado ta das pelo Ipea são cer ca de uma
vez su pe ri or às ado ta das por or ga nis mos in ter na ci o-
na is, tais como Pnud e Ban co Mun di al. To da via, im -
por tan te, em uma aná li se de sé ri es tem po ra is, é que

Ju nho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  4 10231

JUNHO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



o cri té rio não se mo di fi que para que os re sul ta dos se -
jam com pa rá ve is no tem po.

Va mos aos re sul ta dos. O cál cu lo é fe i to como o
an te ri or, em lus tros, isto é, pe río dos de cin co anos.
Com pa ran do no va men te o pri me i ro lus tro da dé ca da
pas sa da, de 1990 a 1994, com o se gun do, de 1995 a
2000, tem-se que a pro por ção de po bres em re la ção
à po pu la ção to tal se re du ziu em 21%. No pri me i ro lus -
tro, os po bres re pre sen ta vam 42% da po pu la ção; no
se gun do, após o Pla no Real, a pro por ção caiu para
33%, o que é al ta men te sig ni fi ca ti vo.

Qu an to aos in di gen tes  vale lem brar que es tão
in clu í dos en tre os po bres na es ta tís ti ca an te ri or , hou -
ve uma re du ção de 30% no mes mo pe río do. No pri -
me i ro lus tro, os in di gen tes per fa zi am 20% da po pu la-
ção bra si le i ra. No se gun do, o nú me ro caiu para 14%.

Esses ín di ces, ape sar de ain da al tos, são os
mais ba i xos da his tó ria. É cla ro que são al tos. Vin te
por cen to da po pu la ção bra si le i ra são 34 mi lhões de
ha bi tan tes. Por ou tro lado, po de mos ter o ra ci o cí nio
de que 140 mi lhões de bra si le i ros já se en con tram en -
tre os in clu í dos, o que é ab so lu ta men te ex cep ci o nal
em um País que teve uma taxa de cres ci men to de
3,1% ao ano e cres ceu, de 1970 até ago ra, 80 mi -
lhões de pes so as  mu i to mais do que uma Itá lia, do
que uma Fran ça, do que três Argen ti nas. Enfim, foi um 
cres ci men to es pan to so, que teve de ser in cor po ra do
à vida do País com o Esta do, ou o Po der Pú bli co, em
cri se.

Os ín di ces mais ba i xos da es ta tís ti ca a que es -
tou a me re fe rir fo ram ob ti dos no ano de 1986, logo
após o lan ça men to do Pla no Cru za do. Ocor re, po rém,
que, um ano após esse fe i to, eles vol ta ram aos pa ta-
ma res an te ri o res, mu i to al tos. O Pla no Cru za do foi –
di ga mos as sim – um so nho de cur ta du ra ção. Du rou
até quan do du ra ram os es to ques de bens com pre ços
con ge la dos. Tal não ocor reu no pe río do do Pla no
Real. Os ín di ces mais ba i xos se têm sus ten ta do por
cin co anos e, a cada ano, re cu am um pou co mais.

Não ana li sa rei ago ra a re du ção da po bre za e da
in di gên cia por re gião, para não me es ten der mu i to,
mas fica o re gis tro de que a Re gião Nor des te, a mais
po bre en tre as re giões bra si le i ras, foi a que ob te ve re -
cuo mais acen tu a do des ses ín di ces.

Cum pre di zer, con tu do, que a me lho ra na dis tri-
bu i ção de ren da no Bra sil – e esse é um dado que te -
mos que con ti nu ar a en fren tar, e en fren tá-lo mais ru -
de men te – foi pou co sig ni fi ca ti va nes se mes mo pe río-
do, qua se nula. Isso sig ni fi ca di zer que, se é ver da de
que os mais po bres ti ve ram au men to em seu bem-es -
tar ma te ri al, é ver da de que os mais ri cos tam bém o ti -
ve ram, em pro por ção se me lhan te à dos pri me i ros.

Para que a dis tri bu i ção de ren da me lho re, é ób vio, é
ne ces sá rio que o au men to para os po bres seja su pe-
ri or ao au men to para os ri cos, isso numa si tu a ção
como a que te mos vi vi do, em que to dos me lho ram.

O avan ço dos ín di ces de dis tri bu i ção de ren da
não se con se gue no cur to pra zo. É ne ces sá rio in ves tir
em sa ú de, edu ca ção, em tudo o que pos sa me lho rar
a ca pa ci da de do po bre de pro ver a sua pró pria ren da.
Isso está sen do fe i to, mas os re sul ta dos des sa ação
de mo ram. E é so bre isso o que lhes falo no en cer ra-
men to de mi nha bre ve sín te se.

A re du ção dos ín di ces, no pe río do mais re cen te,
po rém, não se deu ape nas em ter mos re la ti vos;
deu-se em ter mos ab so lu tos, ape sar do cres ci men to
da po pu la ção bra si le i ra no pe río do. Se gun do os cri té-
ri os se gui dos pelo Ipea  que, como dis se, são mais
exi gen tes do que os do Ban co Mun di al e os do Pnud ,
o Bra sil ti nha 63 mi lhões de po bres e 30 mi lhões de
in di gen tes no pri me i ro lus tro da dé ca da pas sa da. No
se gun do lus tro, os nú me ros ca í ram para 54 mi lhões
de po bres e 23 mi lhões de in di gen tes. São nú me ros
as sus ta do res  eu di ria , mas es tão sen do re du zi dos
de for ma con sis ten te, sus ten tá vel e, em pou cos anos, 
po de rão se re a li zar de modo mais ple no. Te nho pro -
fun da con vic ção de que, se as ações e os gas tos so ci-
a is que têm sido re a li za dos não fo rem re ver ti dos nos
pró xi mos anos, ha ve re mos de co me çar a as sis tir, no
Bra sil, a uma pro gres si va me lho ra da dis tri bu i ção de
ren da.

Enfim, o que ex pli ca tal re du ção nos ín di ces de
po bre za e de in di gên cia a par tir do Go ver no Fer nan-
do Hen ri que Car do so? Ba si ca men te, dois fa tos. O pri -
me i ro de les, a es ta bi li za ção mo ne tá ria, que re du ziu
dras ti ca men te o im pos to in fla ci o ná rio, que cor rói o va -
lor real da ren da dos mais po bres, que são os que não 
apli cam no mer ca do fi nan ce i ro e, por tan to, não con -
se guem in de xar a sua ren da, o que a pro te ge ria da
des va lo ri za ção in fla ci o ná ria. E o se gun do será a ma -
té ria na qual en tra rei a se guir: a efe ti vi da de dos gas -
tos so ci a is do Go ver no.

Qu an to aos gas tos so ci a is, nor mal men te, em
es tu dos, uti li zam-se cri té ri os fun ci o na is e/ou ins ti tu ci-
o na is para de fi ni-los den tro do uni ver so dos gas tos
or ça men tá ri os. Gros so modo, os gas tos so ci a is são
aque les efe tu a dos com edu ca ção, sa ú de, pre vi dên cia
so ci al, as sis tên cia so ci al, re for ma agrá ria e as sim por
di an te.

Estu dos do Ipea apon tam para o con tí nuo au -
men to dos gas tos so ci a is des de 1993. Va mos aos nú -
me ros. A pre ços cons tan tes de 1999, os gas tos so ci a-
is fo ram de R$93 bi lhões em 1993 – re pi to: R$93 bi -
lhões, or ça men tá ri os, em 1993; R$99 bi lhões em
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1994; R$120 bi lhões em 1995; R$125 bi lhões em
1996; R$132 bi lhões em 1997; R$138 bi lhões tan to
para 1998 quan to para 1999. A sé rie pára por aí. Se
com pa rar mos o va lor de 1993 com o de 1999, ve ri fi-
ca re mos um au men to de 48%. No pe río do, o gas to
so ci al real per ca pi ta bra si le i ro pas sou de R$615, em 
1993, para R$824 re a is em 1999, ten do atin gi do o
má xi mo de R$838 re a is em 1998.

Em ver da de, hou ve au men to subs tan ci al, no pe -
río do, em vá ri os dos prin ci pa is ín di ces re fe ren tes a
gas tos so ci a is, como em be ne fí ci os de pres ta ção
con ti nu a da ou em be ne fí ci os pre vi den ciá ri os. Hou ve
avan ço em as sen ta men tos de fa mí li as de sem-ter ra:
o pro gra ma já as sen tou mais de 615 mil fa mí li as, den -
tro do ma i or pro gra ma de re for ma agrá ria que o Bra sil
já teve, em nú me ro de agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de
e em vá ri os ou tros itens.

Tudo isso se re fle tiu na me lho ra de in di ca do res
so ci a is, como o ín di ce de de sen vol vi men to hu ma no, a 
taxa de mor ta li da de in fan til  aí está a pes qui sa re cen-
te do IBGE a de mons trá-lo , a es pe ran ça de vida ao
nas cer, a taxa de anal fa be tis mo, a taxa de cri an ças
ma tri cu la das na es co la, a taxa de tra ba lho pre co ce.
Não ana li sa rei os ín di ces so ci a is um por um para não
me alon gar mais; mas, em bre ve dis cur so, tra rei es -
ses da dos aqui.

Con cluo, fa zen do bre ves co men tá ri os em re la-
ção a ape nas duas áre as so ci a is da ma i or im por tân-
cia: a da edu ca ção e a da sa ú de, com nú me ros.

Na edu ca ção, che ga mos pra ti ca men te à uni ver-
sa li za ção do aces so ao en si no fun da men tal. No ano
pas sa do – 2001 , a taxa de es co la ri za ção lí qui da para 
esse ní vel de en si no atin giu 97% em re la ção ao uni -
ver so de cri an ças de 7 a 14 anos. Em 1985, essa taxa
era de 89,1%. De 1995 a 1999, fo ram in cor po ra dos ao 
sis te ma de en si no 3,4 mi lhões de no vos alu nos.

Não pos so de i xar de en fa ti zar, na área da edu -
ca ção fun da men tal, o pa pel pri mor di al que tem, para
o au men to dos gas tos na área, para a me lhor dis tri bu-
i ção dos gas tos en tre as re giões, para o au men to dos
sa lá ri os dos pro fes so res, o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio (Fun def). O Fun def, cer ta men te,
foi uma das ini ci a ti vas mais re le van tes e fe li zes do
Go ver no Fe de ral.

Na edu ca ção bá si ca em ge ral, foi dada ên fa se à
com ple men ta ção de ren da para as fa mí li as de cri an-
ças ma tri cu la das na rede de en si no pú bli co. Tam bém
se en fa ti zou o for ne ci men to de ali men ta ção ade qua-
da – não sei se to dos os Srs. Se na do res sa bem a
quan ti da de de me ren das es co la res que o País dá por

dia: o Bra sil dá 36 mi lhões de me ren das es co la res por 
dia, bem como dis tri bui pou co aci ma de cem mi lhões
de li vros di dá ti cos gra tu i tos por ano para o en si no fun -
da men tal e, se não me en ga no, tam bém para o en si-
no se cun dá rio, o en si no de 2º grau. Como eu di zia, na
edu ca ção bá si ca, deu-se ên fa se à com ple men ta ção
de ren da para as fa mí li as das cri an ças ma tri cu la das
na rede de en si no pú bli co. Essa bol sa-es co la per mi te
que uma cri an ça es co la ri za da ja ma is per ca a con di-
ção de sa ú de, in de pen den te men te da me ren da que
ga nhe em casa ou de al gum am pa ro da fa mí lia. As
bol sas são en tre gues às pre fe i tu ras, e es tas, di re ta-
men te, fa zem-nas che gar a cada es co la mu ni ci pal do
País. Cito, igual men te, o em pre go das no vas tec no lo-
gi as no en si no e a trans fe rên cia de re cur sos di re ta-
men te às es co las, o que evi tou a in ter me di a ção po lí ti-
ca e a cor rup ção.

Qu an to à sa ú de, as ações são mu i tas e va ri a-
das. A meta prin ci pal é des cen tra li zar cada vez mais a 
exe cu ção e as ações na área e for ta le cer o SUS. Para
isso, a trans fe rên cia de re cur sos fe de ra is para Esta -
dos e Mu ni cí pi os deu-se de for ma re gu lar e au to má ti-
ca. Em 2001, de cada R$10 gas tos em sa ú de pú bli ca
no Bra sil, R$7 têm a sua ori gem no Go ver no Fe de ral,
ain da que mu i tos go ver na do res e pre fe i tos to mem
como ex clu si va men te suas as ações nes sa área. 

Des ta co o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, que
con ta hoje com 154 mil agen tes co mu ni tá ri os de sa ú-
de, res pon sá ve is pelo acom pa nha men to men sal de
sa ú de de 91 mi lhões de bra si le i ros, em 4.719 Mu ni cí-
pi os. O nú me ro de agen tes au men tou cin co ve zes em
ape nas sete anos. 

Ou tros pro gra mas im por tan tes de sen vol vi dos
pelo Mi nis té rio da Sa ú de são o Pro gra ma de Sa ú de
da Cri an ça e Ale i ta men to Ma ter no e o Pro gra ma Ali -
men ta ção Sa u dá vel. A que da drás ti ca, nos úl ti mos
anos, da taxa de mor ta li da de in fan til, que já foi uma
das gran des ver go nhas des te País, re sul ta di re ta-
men te des sas ações.

Há tam bém o Pro gra ma de Com ba te à Aids, re -
fe rên cia hoje para o mun do todo, a vi tó ria do Mi nis té-
rio em fó runs in ter na ci o na is, ob ten do a que bra de pa -
ten tes na área de me di ca men tos em ca sos emer gen-
ci a is de sa ú de pú bli ca, e a cri a ção de me di ca men tos
ge né ri cos que têm pro por ci o na do a que da dos pre ços
dos me di ca men tos para a po pu la ção, de po is que o
Mi nis té rio, mos tran do sua in de pen dên cia dos in te res-
ses eco nô mi cos, so bre tu do in ter na ci o na is, par tiu
para o con fron to com os la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos
trans na ci o na is.

São es ses os in ves ti men tos so ci a is. Ci tei ape-
nas dois. Em ou tro dis cur so, de ta lha rei ou tros in ves ti-

Ju nho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  4 10233

JUNHO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men tos em be ne fí cio da po pu la ção po bre do País.
Eles per mi ti rão, a mé dio pra zo, a pro gres si va su pe ra-
ção da po bre za e da in di gên cia, o que por sua vez le -
va rá tam bém à pro gres si va me lho ra dos ín di ces de
dis tri bu i ção de ren da no Bra sil.

Os ín di ces de dis tri bu i ção de ren da no Bra sil
ain da es tão a ser fe i tos por obra e ação do Esta do,
por meio des sa ação que tem base or ça men tá ria. Há
os que de fen dem a al te ra ção do sis te ma, o fim da pro -
pri e da de pri va da como a so lu ção. Evi den te men te,
esse tem sido o dis cur so da Opo si ção, po rém tem
sido um dis cur so que, ul ti ma men te, so bre tu do ago ra,
às vés pe ras das ele i ções, mu dou por um car re i ris mo
ele i to ral, e nada mais faz que re pe tir pos tu la ções,
prin cí pi os de ação e nor mas que já es tão em vi gor há
mu i tos anos no Bra sil, cor ro bo ran do as sim, com a
sua afir ma ção de hoje, a cer te za dos acer tos do Go -
ver no ao qual tan to com ba teu de modo tão im pla cá vel
e tan tas ve zes in jus to.

Esten di-me um pou co mais do que eu pla ne ja ra,
mas ain da de i xei mu i ta co i sa im por tan te de lado. Quis 
de mons trar – e es pe ro tê-lo con se gui do – que a atu a-
ção do Go ver no Fe de ral na área so ci al é re le van te,
pri o ri tá ria e com pe ten te. Quem afir ma o con trá rio fala
por fa lar, não está es cu da do nas in for ma ções, à dis -
po si ção de to dos, so bre a re a li da de na ci o nal.

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so de i xar o co man do do País, ao fi nal des te ano,
após oito anos de man da to, le gi ti ma men te ele i to
pelo povo bra si le i ro, o Bra sil será ou tro, será um País 
to tal men te di fe ren te da que le de 1993 e de 1994.
Hoje, o Bra sil é um País com um fu tu ro, com pers pec-
ti vas con cre tas de avan çar ain da mais eco nô mi ca e
so ci al men te.

O que fez o Go ver no? Le vou o País ao céu?
Não; mas, se gu ra men te, pelo me nos, ti rou-lhe uma
per na do in fer no em que vi via, do ato le i ro em que es -
ta va fa da do a per ma ne cer, não fos sem as me di das
co ra jo sas. É um Go ver no que ins ta lou e im plan tou as
ba ses para esse de sen vol vi men to.

Toda essa ação so ci al, de bol sa-es co la, de bol -
sa-fa mí lia, de sa ú de-fa mí lia, são doze os pro je tos
nes sa área, em cin co a sete anos, efe ti va men te, co la-
bo ra rão para que es ses am plos se to res mar gi na li za-
dos da vida bra si le i ra, pelo me nos nas ge ra ções que
lhes são se guin tes, mas que já nas ce ram, já vi vem, já
pe dem co mi da, já pre ci sam de es co la, en con trem
uma re a li da de que as ge ra ções an te ri o res não en-
con tra ram.

Tudo isso foi fe i to à cus ta de ex tre mo sa cri fí cio,
fa zen do cor tes, mu i tas ve zes drás ti cos e du ros, que
trou xe ram a im po pu la ri da de para o Go ver no, com

uma Opo si ção que ja ma is ace i tou co la bo rar na di re-
ção de al guns pas sos. Dou o exem plo da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal.

Exis te um mapa das vo ta ções. Atu al men te, o
can di da to das Opo si ções ou, pelo me nos, de um dos
Par ti dos da Opo si ção, o Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va,
de fen de a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. To dos já o
ou vi mos fazê-lo. No en tan to, do seu Par ti do, não hou ve
um voto se quer a fa vor quan do da sua vo ta ção. Por tan-
to, ou es ta va cer ta a Opo si ção quan do quis ne gar ao
País a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal ou está cor re to
ago ra o Sr. Lula quan do cor ro bo ra as te ses do Go ver-
no, di zen do apo i ar essa lei, que, em cin co anos, se le -
va da a sé rio e se for cum pri da ple na men te, po de rá
mo di fi car a si tu a ção do Po der Pú bli co no Bra sil.

Este é um País que pla ne ja, que se or ga ni za e
que in ves te. Não há como com pa rá-lo ao País que,
nos três pri me i ros anos da dé ca da pas sa da e em toda 
a dé ca da de 80 – a cha ma da dé ca da per di da –, lu ta va
de ses pe ra do con tra a su pe rin fla ção, mer gu lha do no
mais pro fun do des cré di to na ci o nal e fren te à co mu ni-
da de in ter na ci o nal, com a mi sé ria au men tan do. Hoje,
essa mi sé ria es pou ca na vi o lên cia ur ba na sem li mi te,
le van do o País à de pres são e ao des cré di to pe ran te
sua pró pria po pu la ção.

O Bra sil me lho rou subs tan ci al men te não so-
men te no cam po eco nô mi co, mas tam bém o fez, con -
ti nua fa zen do e as sim fará no cam po so ci al. Uma área 
nada fica a de ver à ou tra, mes mo por que elas, em
gran de me di da, es tão in ter li ga das, ten do sido se pa ra-
das, nes te dis cur so, para fins de aná li se. So men te um 
Go ver no com pro me ti do com a sor te do povo bra si le i-
ro po de ria, em pou co tem po, ter al can ça do as re a li za-
ções que al can çou.

Esses da dos, Sr. Pre si den te, não são do co nhe-
ci men to da po pu la ção, não es tão di a ri a men te na im -
pren sa, tam pou co são fá ce is de sin te ti zar ou de ser
trans for ma dos em pe ças pu bli ci tá ri as numa cam pa-
nha. São até di fí ce is de me mo ri zar pela com ple xi da-
de. Assim, evi den te men te, sur gem in for ma ções ge-
ne ra li za das. Por exem plo: “País não in ves te no so ci-
al”, quan do o Bra sil apli ca R$132 bi lhões por ano nes -
sa área. De re pen te, uma fra se des se tipo é pas sa da
para a po pu la ção.

Te nho a es pe ran ça de que mi nha mo des ta ca -
pa ci da de de tra zer es ses da dos – que não es con de-
ram crí ti cas a pon tos fa lhos no tra ba lho do Go ver no
Fe de ral – seja a ca pa ci da de dos nos sos co mu ni ca do-
res e so bre tu do a in tu i ção do povo, que per ce be o que 
é sin ce ro e ver da de i ro na clas se po lí ti ca, fato que já
se está re fle tin do no cres ci men to dos ín di ces da cha -
ma da po pu la ri da de – não gos to des sa ex pres são –,
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do apo io e da apro va ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Essa ima gem, aos pou cos, vai fi -
can do cla ra.

Vivi num tem po em que Jus ce li no Ku bits chek
era para o Bra sil si nô ni mo de de sor dem e cor rup ção.
Vivo num tem po em que se co me mo ra o cen te ná rio
de Jus ce li no Ku bits chek, eri gin do-o a um dos gran des
pre si den tes da Re pú bli ca. A seu tem po, não foi com -
pre en di do, e uma Opo si ção im pla cá vel des lus tra va a
sua ima gem.

Sei que a ma i or par te des ses avan ços apre sen-
tam na tu re za con ce i tu al e não são como es tra das,
usi nas ter me lé tri cas, obras com ple tas que a po pu la-
ção vê. Estão di lu í dos no te ci do so ci al de um país
mul ti tu di ná rio, imen so como o Bra sil. Por tan to, não
são pal pá ve is ime di a ta men te e mu i tos de les pro je-
tam-se para o fu tu ro. Mas sei, no pro fun do de mi nha
con vic ção, no pro fun do do que exis ta e exis te de es -
pe ran ça, ide a lis mo e fé em mim, que es ses são os da -
dos da trans for ma ção bra si le i ra, de que esta é uma
qua dra aben ço a da da vida bra si le i ra, da qual o País
há de se lem brar por mu i tos e mu i tos anos.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Artur da Tá vo la, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Con ce do ao Se na dor Car los Be zer ra o apar te que
está so li ci tan do.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Artur da Tá vo la, es tou acom pa nhan do com aten ção o
dis cur so de V. Ex.ª. Aliás, diga-se de pas sa gem, o me -
lhor dis cur so que ouvi, nos úl ti mos tem pos, acer ca da
per for man ce do Go ver no Fe de ral. V. Ex.ª está sen do
mu i to fe liz no en ca mi nha men to do seu dis cur so.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Mu i to obri ga do, Se na dor.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Algu mas
idéi as que V. Exª es po sou as de fen do, des de a mi nha
in fân cia, e tor ço para que se jam su ces so. V. Ex.ª fa-
lou no agen te de sa ú de, algo que a Chi na fez, há
qua se um sé cu lo, com os mé di cos de pés des cal ços
ao re sol ver os seus pro ble mas de sa ú de. Fui o pri me-
i ro, no Bra sil, a usar esse mes mo cri té rio, em 1982,
quan do pre fe i to da mi nha que ri da Ron do nó po lis, o
pri me i ro agen te pú bli co a fa zer isso no Bra sil. A jus ti-
ça so ci al tem sido ob je to de uma luta cons tan te mi-
nha e de meu Par ti do. Re co nhe ce mos que re al men-
te, na ques tão so ci al, hou ve avan ço so ci al em al guns
se to res, nes te Go ver no. No en tan to, no bre Se na dor,
sei das di fi cul da des, pois ví nha mos de uma hi pe rin-
fla ção, com uma eco no mia to tal men te de sar ru ma da
no País, e o Pla no Real, que veio para or ga ni zar isso, 

per mi tiu que o País pu des se pla ne jar, co i sa que não
exis tia ocor ria há mu i to tem po no Bra sil. Ha via uma
au sên cia to tal de pla ne ja men to no País, e o Pla no
Real per mi tiu, efe ti va men te, que o País se or ga ni zas-
se me lhor. Mas, no bre Se na dor, te nho al guns re pa ros
quan to a essa ques tão. Sou con trá rio à do a ção da
ces ta bá si ca, esse pro ce di men to é um pa li a ti vo. Não
é por aí. Te mos, sim, que ge rar em pre go, dis tri bu ir
ren da e aca bar com o pa ter na lis mo. A gran de di fi cul-
da de do Go ver no foi quan to à dis tri bu i ção de ren da,
que não ocor reu a con ten to do que a so ci e da de de-
se ja.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Des cul pe-me, Se na dor, mas alu di a isso no
dis cur so, exa ta men te con cor dan do com o que V. Exª
está a di zer.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Exa ta-
men te. A ma i or di fi cul da de – e isso pe sa rá na bi o-
gra fia do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que foi um
lu ta dor pela jus ti ça so ci al, um exi la do na épo ca da
di ta du ra, um ho mem com ba ti vo, pro fes sor uni ver si-
tá rio que aju dou a li de rar os mo vi men tos so ci a is
mais no bres do País – é com re la ção à po lí ti ca eco -
nô mi ca ado ta da, du ran te todo o Go ver no, pela Equi -
pe Eco nô mi ca du ran te todo o seu Go ver no, que não 
mu dou, que é a mes ma po lí ti ca dos mi li ta res. Lem-
bro-me que, quan do ga ro to, par ti ci pei, jun ta men te
com o PTB de Var gas, com o Jan go, com o Bri zo la,
das lu tas pe las re for mas de base no Bra sil. Entre
elas es ta va a re for ma ban cá ria, por que, na que la
épo ca, os ban cos co bra vam ju ros de 2% ao mês,
algo es can da lo so, ex tor si vo. Fi ze mos uma gran de
cam pa nha, no País, pela re for ma da edu ca ção, pela 
re for ma agrá ria, re for mas de base. Pois bem, Jan go
ter mi nou ca in do; os mi li ta res as su mi ram; e os ban-
que i ros e ou tros fi ca ram à von ta de no País, que en -
trou no pe río do ne gro da di ta du ra, du ran te dé ca das.
Mas o Pre si den te não en fren tou essa ques tão da
po lí ti ca eco nô mi ca, dos ju ros ele va dos, tan to que os 
ban que i ros ti ve ram, nes te ano, o ma i or lu cro da his -
tó ria do País. E te nho cer te za de que o pró xi mo Pre -
si den te da Re pú bli ca, que vai as su mir no pró xi mo
ano, terá que en fren tar a ques tão dos ju ros e da po -
lí ti ca eco nô mi ca, pois, do con trá rio, não con se gui rá
go ver nar o Bra sil. Tudo o que con quis ta mos está
numa si tu a ção mu i to pre cá ria, no bre Se na dor, e V.
Exª sabe dis so. Se não cor ri gir mos esse se tor, es ta-
re mos sus ce tí ve is a vol tar ao caos, por que o Bra sil
não con se gui rá man ter a po lí ti ca de ju ros al tos, de
enor mes lu cros dos ban que i ros à cus ta de toda a
so ci e da de. Os de sar ran jos so ci a is vão au men tan do,
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e vai se che gar a um pon to in su por tá vel. Te mos que
mu dar. Qu e ro pa ra be ni zá-lo, Se na dor, e não de se jo,
de modo ne nhum, des lus trar o dis cur so de V. Exª.
Aliás, V. Exª tem o dom da pa la vra, nas ceu com o
dom do ver bo. Sabe, como ne nhum ou tro Se na dor,
usar a pa la vra com mu i ta in te li gên cia. Ouço com
aten ção o dis cur so de V. Exª e sei que hou ve, efe ti-
va men te, ga nhos, avan ços, mas há co i sas sé ri as
que têm que ser re pa ra das no fu tu ro. Pa ra be ni zo V.
Exª pelo seu bri lhan te dis cur so.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Mu i to obri ga do, Se na dor Car los Be zer ra. Obri -
ga do por suas pa la vras ge ne ro sas com a mi nha
pes soa e sé ri as quan to ao con te ú do das mes mas.

V. Exª, como eu, na ju ven tu de, so nhou com
um Bra sil so ci a lis ta. Na que la épo ca, so nhá va mos
que se ria pos sí vel re a li zar pelo Esta do, por ser
uma en ti da de ne ces sa ri a men te eqüi dis tan te de in-
te res ses de na tu re za eco nô mi ca, a jus ti ça so ci al
tão de se ja da. Isso cor res pon deu a um pen sa men to
da épo ca. Cu ri o sa e per ver sa men te, a di ta du ra mi li-
tar des tru iu a or ga ni za ção po lí ti ca do País, des tro-
çou-a e re a li zou, no País, um fe nô me no ex tre ma-
men te cu ri o so e úni co, o que sem pre cha mei so li ta-
ri a men te de co mu nis mo-ca pi ta lis ta. Ten tou re a li zar,
pelo Esta do, o pri ma do do ca pi ta lis mo e ten tou re a-
li zar, pelo in ves ti men to do Esta do, pela in cha ção e
cres ci men to do Esta do, prin ci pal men te no pe río do
Ge i sel, uma po lí ti ca que não ti nha o con te ú do so ci-
al; ti nha, ex clu si va men te, a idéia de um de sen vol vi-
men to eco nô mi co.

Re al men te, em vá ri os se to res da vida bra si le i-
ra, atin giu ín di ces ele va dos de de sen vol vi men to
eco nô mi co. Mas es ses ín di ces agra va ram ter ri vel-
men te a si tu a ção so ci al bra si le i ra. E esta foi toda
uma he ran ça de i xa da às ge ra ções pos te ri o res à di -
ta du ra, e não são mu i tas: foi a ge ra ção do Pre si den-
te Sar ney, que foi um ar tí fi ce im por tan te na es ta bi li-
za ção de mo crá ti ca do País. O País deve a S. Exª
por ter sido um Pre si den te que co la bo rou de modo
de ci si vo para a im plan ta ção de mo crá ti ca do País,
que não con se guiu, e nem se ria pos sí vel na que le
mo men to, se gu rar o peso do dé fi cit es ta tal, que já
era gran de; a idéia de que o Bra sil ti nha que ser
auto-su fi ci en te em toda a sua eco no mia e, por tan to,
re a li zar um es for ço de cres ci men to de bens de ca pi-
tal, que au men tou enor me men te o nos so dé fi cit; e a
ex pan são de sor de na da da má qui na do Esta do sem
ne nhum con tro le, o que ge rou a gran de fa lên cia do
Esta do. Esta foi a he ran ça que Sar ney, Col lor e Fer -
nan do Hen ri que ti ve ram.

Sar ney, com a ta re fa enor me de ter de ci ca tri-
zar o te ci do de mo crá ti co bra si le i ro, e o fez. Col lor,
uma aven tu ra alu ci na da, tí pi ca do pre si den ci a lis mo
– como digo, o pre si den ci a lis mo é mu i to mais um
en tre te ni men to do que um sis te ma de go ver no –, e
que, fe liz men te, foi para o seu de vi do lu gar com a
re a ção da so ci e da de e do pró prio Con gres so. Fer-
nan do Hen ri que, re a li zan do aqui lo que é um so nho
de qual quer go ver no sé rio em qual quer país do
mun do, ou seja, a não-in ter rup ção da ação de go-
ver no, a con ti nu i da de.

De fen do man da tos lon gos, por isso sou par la-
men ta ris ta, por que man da tos lon gos per mi tem con-
ti nu i da de na ação de Go ver no. Pela con ti nu i da de, foi 
ca paz de con so li dar o pro ces so de mo crá ti co ini ci a-
do por Sar ney e en ve re dar por um ca mi nho que não 
mais aque le dos nos sos so nhos ju ve nis ou, se mais
que ju ve nis, os nos sos so nhos de jo vens en can ta-
dos com a luta pela jus ti ça so ci al. Era, isso sim, a ta -
re fa de ope rar, por den tro do sis te ma, com o ca pi ta-
lis mo im plan ta do, com o fim da Gu er ra Fria, numa
ali an ça com as for ças li be ra is, com o par ti do de V.
Exª, um par ti do com um con te ú do so ci al de mo crá ti-
co, e pa vi men tar pelo cen tro, gra ças a essa ali an ça,
o avan ço bra si le i ro.

Não era pos sí vel ain da, nes se pe río do, im pe-
dir-se de modo ca bal, como é ne ces sá rio até pela
pró pria di fi cul da de do Esta do, pela pró pria cri se do
Po der Pú bli co, pela pró pria fa lên cia do Esta do, o
pro ces so avas sa la dor de acu mu la ção de ri que za
que há no Bra sil.

O que pre ten di di zer, com esse dis cur so, é que
as ba ses para que isso se re a li ze es tão pos tas. As ba -
ses para que o in ves ti men to pú bli co se ori en te na di re-
ção do cres ci men to da so ci e da de, ou seja, o cha ma do
de sen vol vi men to sus ten ta do, es tão pos tas. Este é o
gran de mé ri to do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car -
do so: ele co lo cou as ba ses. E para co lo car as ba ses,
foi ne ces sá rio um sa cri fí cio in gen te, foi ne ces sá rio ar -
car com a co ra gem mo ral de fi car im po pu lar, mas ab-
so lu ta men te de ci di do nes sa di re ção. O mé ri to de Fer -
nan do Hen ri que foi ter dado ru mos ao País.

O País hoje tem um rumo. Pode-se dis cu tir a
na tu re za des se rumo, o con te ú do des se rumo se-
gun do a vi são dou tri ná ria e ide o ló gi ca de cada um:
mais do sa gem do Esta do, me nos do sa gem do Esta -
do, um ar re fe ci men to no con tro le da es ta bi li da de em 
tro ca de al gum avan ço na luta con tra o de sem pre go.
É uma ques tão de con tro les, de ajus tes, e cada um
tem uma vi são des se pro ces so. Mas não há dú vi da
de que es ta mos em um ca mi nho, em uma di re ção
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que dá ao País a opor tu ni da de de in ser ção cor re ta
no âm bi to in ter na ci o nal, de so lu ção gra da ti va dos
pro ble mas so ci a is. Aí sim, no bre Se na dor, será a
pró pria so ci e da de que fará a al te ra ção. Ela não se
dará mais por meio do Esta do, da pre sen ça oni po-
ten te da Pre si dên cia da Re pú bli ca. A pró pria so ci e-
da de, em seu de sen vol vi men to, en car re gar-se-á, se
lhe for dada a base ne ces sá ria, de re a li zar a ta re fa
de des con cen trar a ren da, de me lho rar a con di ção
de vida. 

Esse foi o ob je ti vo do meu dis cur so. Não quis
fa zer um elo gio ba ra to, leve ou su per fi ci al ao Go ver-
no. Pro cu rei ana li sar em pro fun di da de as ba ses nas
qua is as sen tou sua ação.

Sou mu i to gra to pelo apar te de V. Exª. Agra de-
ço ao Sr. Pre si den te pela to le rân cia, já que ul tra pas-
sei o tem po, e aos Srs. Se na do res pela aten ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá-
vo la o Sr. José Fo ga ça 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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
S. Exª dis põe de 50 mi nu tos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O dis cur so que aca ba de pro fe rir da tri bu na o
Se na dor Artur da Tá vo la, Lí der do Go ver no, ape sar
de ter sido lon go, sem dú vi da al gu ma nos trou xe
mu i tas in for ma ções e ele men tos para re fle xão. Tam-
bém tra go, nes te dia, al guns ele men tos de re fle xão
so bre a atu a li da de po lí ti ca, o mo men to de tran si ção,
de mu dan ças, o in ter reg no que es ta mos vi ven do en -
tre um Go ver no que ter mi na e um novo que vai che -
gar a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003. É uma nova re -
a li da de que está sen do cons tru í da, um pro ces so po -
lí ti co que está ama du re cen do e uma de ci são que
cada ci da dão ele i tor terá que to mar no dia 06 de ou -
tu bro e, de po is, quem sabe, em se gun do tur no, no
dia 27 de ou tu bro.

Sem dú vi da al gu ma, essa re fle xão deve con ter
fun da men tos só li dos, deve ba se ar-se em al guns ele -
men tos vi sí ve is, con cre tos, pal pá ve is, que pos sam
ser men su ra dos, ava li a dos, me di dos e até com pa ra-
dos. Daí por que o pro nun ci a men to do Lí der do Go-
ver no é uma no tá vel con tri bu i ção para o en ri que ci-

men to des sas ava li a ções, para ali men tar esse pro-
ces so de dis cus são.

Sr. Pre si den te, tal vez não com a mes ma con-
cre ti tu de e exa ti dão de nú me ros e es ta tís ti cas, tra go
uma re fle xão so bre os ele men tos po lí ti cos que es tão
em jogo na pró xi ma ele i ção do dia 06 de ou tu bro.

O País se pre pa ra para es co lher um novo Pre -
si den te da Re pú bli ca. Na se ma na que pas sou, re ce-
bi de al guns es tu dan tes um pe di do que di zia res pe i-
to exa ta men te a que cri té ri os eles de ve ri am ado tar,
abs tra in do os no mes que es tão fa zen do par te da
guer ra po lí ti co-ele i to ral, que cri té ri os que eu lhes re -
co men da ria, como um Se na dor ex pe ri en te, com
uma vi vên cia ad qui ri da na Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do do Rio Gran de do Sul, na Câ ma ra dos
De pu ta dos e aqui no Se na do Fe de ral, ao lon go des -
sas qua se duas dé ca das e meia, para a gra ve de ci-
são de ele i tor no dia 06 de ou tu bro?

Pro cu rei ser sin té ti co, ob je ti vo e di dá ti co para a 
com pre en são das mi nhas pro po si ções. E dis se a es -
ses es tu dan tes que, em pri me i ro lu gar, par ti ria de
uma cli va gem de um di le ma po lí ti co mu i to sim ples.
Ou seja, qual a si tu a ção, qual a in ser ção po lí ti ca do
can di da to? Qual o seu sta tus como Pre si den te da
Re pú bli ca? Qual o ní vel de li ber da de de ação? Qual 
o do mí nio e so be ra nia que terá so bre o car go, so bre
si mes mo e so bre a Pre si dên cia da Re pú bli ca?

Di ria que o pri me i ro cri té rio, a pri me i ra dis jun ti-
va para uma es co lha se ria o ide o lo gis mo. Dis se aos
es tu dan tes que, como ci da dão, re co men da ria a
eles, jo vens, que con si de ras sem se o fu tu ro Pre si-
den te da Re pú bli ca ou se o can di da to que se apre-
sen ta como um pre ten den te à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca está ou não pre so a um cár ce re ide o ló gi co; se
ele será ou não pri si o ne i ro de uma ver da de i ra ca mi-
sa-de-for ça par ti dá ria; se ele está ou não sub me ti do
a um con jun to de dog mas in ven cí ve is. Se o can di da-
to está pre so ao ide o lo gis mo, se ele está sub me ti do
a essa ca mi sa-de-for ça, evi den te men te não tem li-
ber da de de fa zer, não tem li ber da de de es co lha, não 
tem li ber da de de de ci dir, não tem li ber da de para ino -
var, não tem li ber da de para avan çar, não tem li ber-
da de para pen sar, re fle tir e se au to de ter mi nar. Por-
tan to, esta é a pri me i ra e mais bá si ca dis jun ti va: de
um lado, a pri são do ide o lo gis mo; do ou tro lado, a li -
ber da de de fa zer. Eu dis se a eles que es co lhe ria o
can di da to que, no meu en ten di men to, es ti ves se
mais apto e mais ha bi li ta do a ser li vre, a ter a li ber-
da de de fa zer.
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A se gun da dis jun ti va, a se gun da cli va gem, o
se gun do cri té rio de es co lha, dis se-lhes eu, ba se-
ia-se no di na mis mo so ci al do Esta do; ou seja, em
que pers pec ti va o can di da to se co lo ca, que pa pel
ele pre ten de as su mir quan to a esse di na mis mo so ci-
al e eco nô mi co do Esta do mo der no, do Esta do hoje
como nós o co nhe ce mos a par tir da re a li da de dos
úl ti mos anos. De um lado, se o can di da to está dis-
pos to a um pro ces so de re for mas es tru tu ra is con-
cre tas, con sis ten tes, re a is, pro du ti vas; se ele está
dis pos to a dar con ti nu i da de a um con jun to de re for-
mas do Esta do bra si le i ro no sen ti do da sua mo der-
ni za ção. Ou se ele, por opo si ção a tudo o que ocor -
reu nos úl ti mos anos, está dis pos to a uma pa ra li sia,
a uma es tag na ção, a uma pre ser va ção das co i sas
tal como es tão para não ca rac te ri zar, para não cris-
ta li zar ne nhu ma pos si bi li da de de mu dan ça, de re for-
ma, de al te ra ção des se es ta do de co i sas. Por tan to,
é uma das ques tões que, pa re ce-me, não po dem
ser aban do na das e não po dem ser des con si de ra das
ao to mar essa de ci são. “Que can di da to eu devo es-
co lher?” Eu dis se a es ses jo vens que eu es co lhe ria
o can di da to que es ti ves se dis pos to a apro fun dar a
re for ma do Esta do bra si le i ro por que ain da há co i sas
ab so lu ta men te pen den tes, não re sol vi das e não in-
te i ra men te re a li za das como a re for ma do sis te ma tri -
bu tá rio bra si le i ro prin ci pal men te. A re for ma tri bu tá ria
ain da é uma dí vi da po lí ti ca do Con gres so bra si le i ro
e do Go ver no Fe de ral. É uma dí vi da que, evi den te-
men te, será res ga ta da ou não pelo can di da to que se 
com pro me ter com essa vi são ino va do ra, trans for ma-
do ra e re for mis ta. Por tan to, esta é a se gun da cli va-
gem: o pa pel que o can di da to está dis pos to a cum-
prir pe ran te o di na mis mo so ci al do Esta do bra si le i ro.

O ter ce i ro as pec to que me pa re ce im por tan te
não é ape nas e tão-so men te o da pro mes sa dos
gas tos que o can di da to é ca paz de fa zer por que,
evi den te men te, se fos se uma cor ri da de pro mes sas,
um con cur so de ilu sões ou uma dis pu ta de quem diz 
a ma i or e mais con vin cen te men ti ra, te ría mos aí um
ver da de i ro fes ti val de pro mes sas e men ti ras, da prá -
ti ca da pres ti di gi ta ção po lí ti ca mais con de ná vel e
mais exe crá vel pos sí vel. Não, não se tra ta dis so. Tra -
ta-se de uma de mons tra ção de se ri e da de, de aus te-
ri da de e de cons ciên cia fis cal de modo a dar efi ciên-
cia à Admi nis tra ção Pú bli ca para que ela pos sa, a
par tir da sua es ta bi li da de, ope ra ci o na li da de e fun ci-
o na li da de, per mi tir, aí sim, a re a li za ção dos gas tos
pú bli cos no li mi te má xi mo das suas pos si bi li da des.
Por que, o pre si den te da Re pú bli ca, o ad mi nis tra dor
que des mon ta, que de ses tru tu ra, que mal ba ra ta os
re cur sos pú bli cos, é evi den te, está to tal men te in ca-

pa ci ta do para fa zer in ves ti men tos so ci a is para a me -
lho ra das con di ções de vida dos mais po bres e da-
que les que mais pre ci sam. Por tan to, não há nada
mais so ci al men te in jus to, não há nada mais so ci al-
men te per ver so, dis se eu a es ses es tu dan tes, do
que a de sor dem ad mi nis tra ti va, a in cú ria, a in com-
pe tên cia e a in ca pa ci da de de bem ad mi nis trar os re -
cur sos pú bli cos. A dis ci pli na fis cal é um con tra pon to
com a de sor dem e com o des con tro le das fi nan ças
pú bli cas. Evi den te men te, eu dis se a eles, nes sa dis -
jun ti va, nes sa es co lha, nes sa cli va gem, eu es co lhe-
ria sem pre o can di da to que se com pro me tes se com
a har mo nia, a dis ci pli na fis cal e o con tro le das fi nan-
ças pú bli cas cor re to e equi li bra do para ha bi li tar-se
en tão a in ves ti men tos so ci a is re al men te efi ca zes,
pro du ti vos e ge ra do res de ge ne ro sas con se qüên ci-
as para os mais ne ces si ta dos.

O quar to pon to que ser vi ria de fun da men to para 
uma es co lha é o que diz res pe i to a um sim ples con tra-
pon to en tre ex ce lên cia ou qua li da de de um lado, e, de 
ou tro lado, o des le i xo, a dis pli cên cia ou, o que é pior, o 
vo lun ta ris mo in com pe ten te, ou seja, a ar ro gân cia, a
de ter mi na ção de di zer que faz sem ter me i os para fa -
zer; a pre ten são de ga ran tir que re a li za aqui lo que
não tem con di ções nem ins tru men tos para re a li zar.

O pre si den te da Re pú bli ca lida com ele men tos
da eco no mia que nem sem pre são pas sí ve is de um
con tro le pre ci so e exa to. Não são ré de as como aque -
las com que se doma ou com que se pode mon tar um
ca va lo ou se pode di ri gir uma ara nha ou uma char re te
ou uma car ru a gem ou uma car ro ça. Não. A eco no mia
de pen de de va riá ve is que os ci lam, de pen de de von ta-
de sub je ti va dos agen tes eco nô mi cos que es tão lo ca-
li za dos fora do Go ver no; de pen de de re a ções que as
pes so as ado tam di an te dos fa tos, di an te das no tí ci as,
di an te da in for ma ção. Por tan to, as va riá ve is que di -
zem res pe i to à mo e da, taxa de ju ros e taxa de câm -
bio, são va riá ve is que não são pas sí ve is de con tro le
per fe i to, exa to, ab so lu to, to tal. É pre ci so que haja
com pe tên cia, qua li da de de ad mi nis tra ção e so bre tu-
do ex ce lên cia no mo ni to ra men to, na con du ção cor re-
ta, in te li gen te, ade qua da des tas va riá ve is, des tes ín -
di ces que di zem res pe i to à po lí ti ca mo ne tá ria prin ci-
pal men te: ju ros, mo e da e taxa de câm bio.

Não dá para di zer que quem se mos trou por
exem plo um ex ce len te em pre sá rio es te ja pre pa ra do
para pre si dir o País. Por quê? Por que o em pre sá rio
não lida, do pon to de vis ta da con di ção de agen te pú -
bli co, com taxa de câm bio, com mo e da e com taxa de
ju ros. Ele lida, isto sim, com o or ça men to e o fa tu ra-
men to da sua em pre sa, com seus pro du tos e a qua li-
da de de les, mas não lida com esse jogo de va riá ve is,
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de os ci la ções, com es sas idas e vin das e com os di fe-
ren tes com por ta men tos dos agen tes eco nô mi cos no
mun do da pro du ção. E esse tipo de ge ren ci a men to,
ou de mo ni to ra men to, não é da ex pe riên cia de nin-
guém que já não o te nha ex pe ri men ta do, que já não o
te nha vi vi do, que já não te nha pas sa do pelo car go.

Como ne nhum dos qua tro can di da tos foi Pre si-
den te da Re pú bli ca, não dá para di zer que qual quer
um de les es te ja pre pa ra do para isso. Em prin cí pio, ne -
nhum dos qua tro exer ceu esse co man do cen tral da
po lí ti ca mo ne tá ria e, por tan to, é uma ques tão ab so lu-
ta men te igua li tá ria; ou seja, re duz to dos ao mes mo
pa ta mar, a um ní vel de igual da de e to dos se as se me-
lham. Ne nhum de les foi Pre si den te da Re pú bli ca.
Então, como di fe ren ciá-los? Eu os di fe ren ci a ria por um 
cri té rio, por uma dis jun ti va úni ca: aque le que é ca paz
de de mons trar uma ati tu de co e ren te, or ga ni ca men te
con cer ta da, no sen ti do de não afir mar, de ma ne i ra
gra tu i ta, que ba i xa rá a taxa de ju ros, mas que ga ran ti-
rá, en quan to ba i xá-la, que não ha ve rá au men to da in-
fla ção. É pre ci so que te nha ele men tos para de mons-
trar que o co ber tor não é cur to ou, ain da, fa bri car um
novo co ber tor para a eco no mia com o qual se pos sa
ta par os pés e a ca be ça, ou seja, di mi nu ir a taxa de
ju ros e, ao mes mo tem po, man ter a in fla ção ba i xa.

O sis te ma de po lí ti ca mo ne tá ria vi gen te hoje
no País, ba se a do na in fla ção alvo – Infla ti on Tar get
–, usa, evi den te men te, a taxa de ju ros como ele-
men to de mo ni to ra men to, de con tro le. Enquan to há
ame a ça de cres ci men to in fla ci o ná rio, a taxa de ju ros
não pode ba i xar. So men te quan do fo rem des mon ta-
dos to dos os ele men tos ca u sa do res do des con tro le
in fla ci o ná rio, a taxa de ju ros po de rá cair len ta e gra -
du al men te.

Esse é um gran de e de ci si vo cri té rio de es co lha.
Que ní vel de sen so de res pon sa bi li da de e de cons-
ciên cia qua li fi ca da tem o can di da to em re la ção a es -
sas ques tões?

O quin to ele men to de es co lha – a quin ta dis jun-
ti va, a quin ta cli va gem – diz res pe i to à go ver na bi li da-
de. Dis se eu aos es tu dan tes que, em quin to lu gar –
não pela or dem, ape nas por uma ques tão de se qüên-
cia, pois ne nhu ma des sas pon de ra ções é mais im-
por tan te do que a ou tra –, para fun da men tar uma de -
ci são, está a go ver na bi li da de. O re gi me pre si den ci a-
lis ta ca rac te ri za-se pela ne ces si da de de só li do apo io
par la men tar. Sem ele, ou seja, sem um nú cleo duro e
re sis ten te, ca paz de ex pan dir-se de ma ne i ra qua li fi-
ca da, de su por te no Con gres so Na ci o nal, o Pre si den-
te da Re pú bli ca não pode go ver nar.

Hou ve dois ca sos de Pre si den tes da Re pú bli-
ca que não ti ve ram ma i o ria par la men tar. Aliás, am -
bos fo ram ele i tos pelo voto di re to e po pu lar, por tan-
to, de mo cra ti ca men te le gi ti ma dos pelo povo bra si-
le i ro. O pri me i ro de les, Sr. Jâ nio Qu a dros, em 1961
foi ele i to por es ma ga do ra ma i o ria de vo tos, ten do
ven ci do o Ge ne ral Lott, sem ter ob ti do, en tre tan to,
ma i o ria par la men tar. Lem brei tam bém a es ses jo-
vens que o re fe ri do Pre si den te da Re pú bli ca per -
ma ne ceu ape nas sete me ses no Go ver no. O se gun-
do Pre si den te que não teve ma i o ria par la men tar
cha ma va-se Fer nan do Col lor, não ti nha um nú cleo
con sis ten te ca paz de lhe dar a ma i o ria. Ele geu-se
por um par ti do in ven ta do, re cém-cri a do, sem ne-
nhu ma tra di ção e que fora fun da do por ele mes mo
pou cos me ses an tes da ele i ção. De modo que es -
for çou-se mu i to para cons tru ir só li da ma i o ria par la-
men tar e não con se guiu. To dos sa bem o que acon -
te ceu com o Pre si den te Fer nan do Col lor.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que não só con se-
guiu go ver nar du ran te oito anos – vai com ple tar o seu
oi ta vo ano de man da to –, mas tam bém no meio do
man da to ob te ve a re e le i ção e con se guiu dar exe qüi bi-
li da de, tor nar exe cu tá ve is to das as suas ini ci a ti vas de
go ver no por uma ra zão: ter ma i o ria par la men tar. Por-
tan to, é pre ci so ve ri fi car se o can di da to está tra ba-
lhan do na di re ção sé ria e de ci di da de for mar só li da e
con cre ta ma i o ria par la men tar. Nes se sen ti do, cre io
que à me di da que os can di da tos bus cam am pli ar as
suas ba ses de apo io e as co li ga ções, es tão se ri a-
men te pen san do na go ver na bi li da de, na es sên cia da
exe qüi bi li da de do Go ver no, que tem de ser viá vel,
sus ten tá vel e pre ci sa che gar ao fim. E aí é evi den te
que, na aná li se de cada can di da to, de cada nome e
de cada pro pos ta, pode-se ver quem está ca mi nhan-
do nes se sen ti do e quem não está.

Nes sas ob ser va ções que fiz aos es tu dan tes,
eu dis se que o meu can di da to, Dr. Ciro Go mes, do
PPS, não fez ou tra co i sa nos úl ti mos me ses se não
de di car-se à ár dua, pe no sa, di fí cil, com pli ca da,
mas in gen te ta re fa de cons tru ir uma fren te de apo io
po lí ti co-par ti dá rio, uma fren te que pu des se dar-lhe
ago ra uma base mí ni ma de apo io par la men tar e
que, no exer cí cio do go ver no, fos se am pli a da por
meio das di ver sas par ce ri as e for mas de as so ci a-
ção po lí ti ca que, evi den te men te, o Pre si den te pode
cons tru ir.

Por tan to, dei-lhes o tes te mu nho do enor me es -
for ço e da enor me cons ciên cia de um can di da to que 
te nho acom pa nha do de per to, que é o Dr. Ciro Go-
mes. E não faço aqui ne nhu ma re fe rên cia ne ga ti va
ou res tri ti va aos de ma is can di da tos. Ape nas faço um 
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re gis tro em fun ção de uma ex pe riên cia ime di a ta e
di re ta que co nhe ço.

Após a in ter ven ção do ilus tre Lí der do Go ver no,
não me pa re ceu des ca bi do, Sr. Pre si den te, tra zer
tam bém es sas re fle xões à tri bu na. Se as pes so as vão 
ava li ar o que o Go ver no fez ou de i xou de fa zer, se as
ci da dãs e os ci da dãos ele i to res ava li a rão o que é ou
não pos sí vel re a li zar, que pro je tos são viá ve is, exe cu-
tá ve is ou não, eu não te nho ne nhu ma dú vi da de que
es ses cin co ele men tos são de fi ni ti vos e de fi ni do res
da se ri e da de e da va li da de da pro pos ta des se can di-
da to. Cla ro que são for mas, que cada um tem e ex-
pres sa, de ana li sar e in ter pre tar a po lí ti ca, e eu fui su -
fi ci en te men te ho nes to em tam bém di zer aos es tu dan-
tes que essa era uma for ma pes so al, que bus ca va
cons tru ir ele men tos ob je ti vos a par tir da mi nha sub je-
ti vi da de, a par tir da mi nha per cep ção pes so al, e com
isso, evi den te men te, co la bo rar para que, no dia da
ele i ção, cada ele i tor pos sa fa zer a sua es co lha na me -
di da exa ta da sua cons ciên cia.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga ça
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. Ro meu
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje, nes te fi nal de ses são do dia 3
de ju nho, que ro ter a opor tu ni da de de fa lar so bre um
tema bem mais ame no, a obra-pri ma Ca naã, do di plo-
ma ta ma ra nhen se José Pe re i ra da Gra ça Ara nha, a
qual está com ple tan do, nes te ano, seu cen te ná rio.

Cabe-nos des ta tri bu na, por tan to, pres tar a nos -
sa ho me na gem e re co nhe ci men to à me mó ria do au -
tor em ra zão de sua im por tan te con tri bu i ção à cul tu ra
bra si le i ra e de o ter ri tó rio ca pi xa ba – mais par ti cu lar-
men te a re gião de San ta Le o pol di na – ter sido o ber ço
de seu gran de ro man ce.

So bre a con tri bu i ção de Gra ça Ara nha ao mo -
der nis mo li te rá rio, no Bra sil, des ta ca ría mos o co men-
tá rio do jor nal O Glo bo, de 30 de mar ço pró xi mo pas -
sa do: “O li vro di vi diu, com Os Ser tões (do ca ri o ca Eu -
cli des da Cu nha), edi ta do oito me ses de po is, a no to ri-
e da de de ini ci ar as mu dan ças na cul tu ra do País, sa -
cu di da de vez com a mos tra de qua dros de Ani ta Mal -
fat ti, em 1917, e a Se ma na de Arte Mo der na de
1922”.

Para me lhor com pre en der mos o am bi en te lo cal
onde se de sen ro la o no tó rio li vro de Gra ça Ara nha em 

ter ras ca pi xa bas, pre ci sa mos vol tar na his tó ria, para
fins do sé cu lo XIX, que mar ca, de for ma in de lé vel, a
fase da ocu pa ção do solo e da ex pan são da ca fe i cul-
tu ra no Espí ri to San to.

Va mos, en tão, re tor nar a essa épo ca, tal vez um
pou co an tes da imi gra ção eu ro péia, quan do a eco no-
mia co lo ni al bra si le i ra es tru tu ra va-se na pro du ção de
açú car para ex por ta ção, em gran des fa zen das es cra-
vis tas.

Re gis tram-se pou cas mar cas des sa épo ca co lo-
ni al no Espí ri to San to; um ou ou tro en ge nho, de pe-
que na ex pres são eco nô mi ca, na fa i xa li to ral sul e pro -
du ção de sub sis tên cia, com base na man di o ca e no
mi lho. A pe que na po pu la ção (24 mil ha bi tan tes, em
1818) e a es tag na ção eco nô mi ca do mi na vam o ter ri-
tó rio ca pi xa ba. Mata Atlân ti ca fe cha da, po pu la ções
in dí ge nas a de fen der seus do mí ni os, re le vo mais su a-
ve para o li to ral e ex ces si va men te aci den ta do em
todo o in te ri or cons ti tu íam-se em sé ri os obs tá cu los à
co lo ni za ção do solo.

So men te com a in tro du ção do café, ini ci a da
pelo sul do Esta do, com mão-de-obra es cra va em
gran des fa zen das, e, de po is ex pan din do-se para a
pro vín cia da Ca pi tal, Vi tó ria, em pe que nas pro pri e da-
des, des ta fe i ta com as “co lô ni as”, dis tri bu í das aos
imi gran tes eu ro pe us, con tras tan do com as gran des
fa zen das do sul, deu-se o iní cio efe ti vo da co lo ni za-
ção do solo es pí ri to-san ten se.

A imi gra ção eu ro péia, com o fim do trá fi co de
es cra vos, e ape sar da re sis tên cia ini ci al dos gran des
fa zen de i ros do sul, foi se gu ra men te a gran de in du to ra
do pro ces so de co lo ni za ção a par tir da re gião ser ra na
cen tral em di re ção à mar gem sul do rio Doce.

Bas ta di zer que, an tes mes mo de fin do o trá fi co
de es cra vos, fo ram fun da das a co lô nia aço ri a na de
San to Agos ti nho e, pou co de po is, em 1847, a co lô nia
de San ta Isa bel, cons ti tu í da por 165 imi gran tes de ori -
gem ale mã, si tu a das no hoje de no mi na do Mu ni cí pio
de Do min gos Mar tins. Pos te ri or men te, ou tros nú cle os
de co lo ni za ção sur gi ram, den tre os qua is a co lô nia de 
San ta Le o pol di na, fun da da em 1856 por 140 su í ços,
agre gan do-se a ela, logo de po is, imi gran tes ale mães
e po me ra nos, que ocu pa ram o in te ri or em di re ção à
re gião hoje de do mí nio do Mu ni cí pio de San ta Ma ria
de Je ti bá. Os imi gran tes eu ro pe us que de sem bar ca-
vam em Vi tó ria su bi am em ca no as o rio San ta Ma ria
da Vi tó ria até San ta Le o pol di na, par tin do rumo a San ta
Te re sa, onde se fi xou uma co lô nia de imi gran tes ita li a-
nos, de gran de im por tân cia para o iní cio da co lo ni za-
ção da ba cia do rio San ta Ma ria do rio Doce, per ten-
cen te à vas ta área ge o grá fi ca do rio Doce. Toda essa
re gião re ce bia in fluên cia da co lô nia de San ta Le o pol di-
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na. Nes se avan ço para o in te ri or, os imi gran tes eu ro pe-
us se sub me ti am a di fi cul da des de toda sor te: ter ras ín -
gre mes, de so los pou co fér te is, sé ri os pro ble mas de
trans por tes – a par tir do por to de San ta Le o pol di na
tran si ta va-se a pé ou em lom bos de mu a res – mer ca do
de di fí cil aces so, ofí dios, do en ças tro pi ca is, abri gos e
ha bi ta ções im pro vi sa das, mu i tas de las sob ro chas,
apro ve i tan do-se as for ma ções na tu ra is da re gião.

Ape sar dos per cal ços e das di fi cul da des, a re -
gião de in fluên cia de San ta Le o pol di na era, no ano de
1884, a mais im por tan te de to das, trans for man do-se
a co lô nia, pelo seu por te, no prin ci pal cen tro di nâ mi co
do in te ri or, tan to pelo co mér cio de café, que des cia o
rio em ca no as rumo ao por to de Vi tó ria, como pelo su -
pri men to de al guns gê ne ros ali men tí ci os, te ci dos e
re mé di os, que su bi am as mon ta nhas rumo às ou tras
co lô ni as da re gião, em tro pas de bur ros.

É das re la ções so ci a is for ja das nes se am bi en te
que Gra ça Ara nha co lhe as in for ma ções para seu li -
vro Ca naã, de sen vol ven do a his tó ria de Mil kau, um
imi gran te ale mão – ten do como eixo cen tral fa tos por
ele vi vi dos e pre sen ci a dos quan do ocu pa o car go de
juiz de di re i to, na sua ju ven tu de, na co lô nia de San ta
Le ol pol di na, em 1891. Des cri ção viva das lu tas do
imi gran te ale mão para se fi xar em ter ras bra si le i ras, o
ro man ce de nun cia as ex tor sões pra ti ca das pe los po -
de ro sos, os pre con ce i tos e o ra cis mo.

Mil kau, re cém-che ga do à ci da de de Vi tó ria, co -
me ça a ob ser var, no tra je to de bar co até San ta Le o-
pol di na, pas san do por Ca ri a ci ca, o de sam pa ro dos
ha bi tan tes de pro vín cia. Já na co lô nia, é apre sen ta do
a ou tro imi gran te ale mão, Lenz, com quem ana li sa a
pa i sa gem e a raça bra si le i ras. Mil kau pen sa en con trar
no Bra sil a ter ra pro me ti da – para ele a sín te se do re -
ju ve nes ci men to da ci vi li za ção, a par tir do pro ces so de 
mis tu ra dos po vos, que pro mo ve o pro gres so. Em
con tras te, Lenz re pre sen ta o co lo ni za dor que acre di ta
na su pe ri o ri da de ale mã so bre a mes ti ça gem na ti va,
con de na da a vi ver sob a do mi na ção dos po vos mais
for tes.

No de sen ro lar da his tó ria, Mil kau tra va co nhe ci-
men to com a jo vem Ma ria Pe ruz, as sim como ele, co -
lo na, mas de ori gem ita li a na. Órfã de pai e, de po is, de
mãe, Ma ria tra ba lha em casa do ve lho ami go de sua
ge ni to ra, Kra us, que, ao mor rer, de i xa a jo vem sob os
cu i da dos da es po sa de seu fi lho. Po rém, te men do
uma apro xi ma ção amo ro sa en tre Ma ria e Mo ritz, neto 
de Kra us, e por de se jar o ca sa men to dele com a rica
Emí lia Schen ker, o en vi am para lon ge. Mas Mo ritz e
Ma ria já eram aman tes e ela está grá vi da.

Pas san do por toda sor te de hu mi lha ções mo ra is
e maus tra tos fí si cos, Ma ria aban do na a casa e pro cu-

ra em pre go numa es ta la gem. Mil kau, ao sa ber do dra -
ma de Ma ria, pron ti fi ca-se a aju dá-la e ar ru ma-lhe um 
lo cal para tra ba lhar na roça, em uma pro pri e da de de
co nhe ci dos. Um dia, no ca fe zal, sen te as do res do
par to e dá à luz a um bebê, que é mor di do por por cos
que ron da vam as pro xi mi da des, vin do a fa le cer. A fi -
lha dos pa trões che ga na hora e, sem ma i o res es cla-
re ci men tos, acu sa Ma ria de in fan ti cí dio. Dias de po is,
Ma ria é pre sa.

A po pu la ção ger mâ ni ca, hor ro ri za da com o cri -
me, quer que Ma ria seja exem plar men te pu ni da. Mil -
kau a en con tra na ca de ia e pas sa a acom pa nhar seu
jul ga men to. O imi gran te e o juiz apro ve i tam para dis -
cor rer acer ca da jus ti ça bra si le i ra. Fi nal men te, numa
no i te, Mil kau tira Ma ria da pri são e foge com ela, bus -
can do o vale do Ca naã, a ter ra onde os ho mens vi ve-
ri am em har mo nia.

Fi na li za do em Lon dres, quan do Gra ça Ara nha
aí de sem pe nha va o ofí cio de di plo ma ta, o ro man ce
leva em con ta os ar gu men tos da de fe sa de Gu i lher mi-
na Lübk, a ver da de i ra Ma ria, a quem Gra ça Ara nha
in ter ro gou e deu or dem de pri são. Assim, ele se ex-
pres sa: “e quan do tive de es cre ver Ca naã, o meu
amor re a bi li ta va a ví ti ma, que tal vez es te ja em al gu-
ma pri são, pa gan do um cri me que mi nha emo ção de -
cla ra hoje ino cen te”.

A obra, que os crí ti cos bra si le i ros clas si fi cam
en tre o na tu ra lis mo e o sim bo lis mo, ca u sou en tu si as-
mo no Rio de Ja ne i ro, fa zen do de Gra ça Ara nha um
in te lec tu al res pe i ta do em todo o País.

Tra du zi do para o es pa nhol, fran cês, ita li a no e in -
glês, o ro man ce Ca naã – pri me i ro best sel ler do mer -
ca do na ci o nal – é con si de ra do, nas pa la vras do crí ti co
ita li a no da épo ca, Gu gli e mo Fer re ro, o “ro man ce da
Amé ri ca”. A luta en tre o ve lho Bra sil e os imi gran tes é
o dra ma de toda a Amé ri ca, nes te mo men to his tó ri co,
quan do a Amé ri ca se vai eu ro pe i zan do e a Eu ro pa,
ame ri ca ni zan do”.

José Pe re i ra da Gra ça Ara nha, ad vo ga do ma ra-
nhen se for ma do no Re ci fe, foi Juiz de Di re i to em San -
ta Le o pol di na, por três me ses. Em 1897, en trou para a 
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, an tes mes mo de pu bli-
car qual quer li vro, por in sis tên cia de seu fun da dor,
Ma cha do de Assis, e de Jo a quim Na bu co. Em 1900,
in gres sa no Ita ma raty, se guin do uma car re i ra de 20
anos na Eu ro pa, de onde re tor na em 1921. Vol ta de -
se jo so de in ter fe rir na re no va ção ar tís ti ca e so ci al de
seu País. Na Se ma na de Arte Mo der na de 1922, a
Gra ça Ara nha ca be ria um pa pel fun da men tal, ao rom -
per com o for ma lis mo da Aca de mia, con de nan do a
imo bi li da de da li te ra tu ra ofi ci al. De i xa, por fim, a agre -
mi a ção em 1924, pro fe rin do o dis cur so in ti tu la do “O
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Espí ri to Mo der no”. Gra ça Ara nha ven ceu essa ba ta-
lha, ao se cons ta tar que o mo der nis mo se ins ta la ra
de fi ni ti va men te no ce ná rio li te rá rio bra si le i ro.

Sras e Srs. Se na do res, ao re co nhe cer a ge ni al
con tri bu i ção de Gra ça Ara nha ao co nhe ci men to mais
pro fun do de nos so País, per mi tin do sua re des co ber-
ta, a ele ren de mos nos sa gra ti dão como um tri bu to à
sua me mó ria. Como es pí ri to-san ten ses, agra de ce-
mos ao gran de li te ra to a obra-pri ma es cri ta du ran te
sua pas sa gem por ter ras ca pi xa bas, onde pôde vi-
ven ci ar e re fle tir, na vi são de um juiz do in te ri or, uma
fase da saga dos imi gran tes eu ro pe us que se con cen-
tra ram na re gião cen tral do Espí ri to San to, pró xi ma à
ca pi tal, no fi nal do sé cu lo re tra sa do e iní cio do sé cu lo
pas sa do.

A obra leva o nome de um be lís si mo vale si tu a-
do na re gião mon ta nho sa do Esta do – en tre os Mu ni-
cí pi os de San ta Le o pol di na e San ta Te re sa –, imor ta li-
za do no gran de ro man ce de Gra ça Ara nha.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos o Sr. Ro meu Tuma de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Be ní cio
Sam pa io.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – 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 Ro ber to Sa tur ni no.

São li dos os se guin tes:

Of.nº  CE/35/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
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,
Pro je to de Lei do Se na do nº123 de 2002, de au to ria
de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Pa u lo Har tung
que, ”De no mi na Sér gio Ce ot to, a pon te so bre o Rio
Doce na va ri an te da BR 259, no mu ni cí pio de Co la ti-
na, Esta do do Espí ri to San to“.

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/36/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
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,
Pro je to de Lei do Se na do nº82 de 2002, de au to ria de
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da

que, ”De no mi na ”Vi a du to Oví dio José dos San tos“ o
vi a du to lo ca li za do no km 620 da Ro do via BR-153, no
Mu ni cí pio de Mor ri nhos, no Esta do de Go iás“.

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/37/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
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,
Pro je to de Lei do Se na do nº68 de 2002, de au to ria de
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da
que, ”De no mi na ”Vi a du to Mú cio Te i xe i ra“ o vi a du to lo -
ca li za do no Km 166 da BR-060“.

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 (Be ní cio Sam pa io) – Com
re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur-
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 68, 82 e 123, de
2002, 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 (Be ní cio Sam pa io) – So -
bre a mesa, avi sos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

São li dos os se guin tes:

Avi so nº 40, de 2002-Cn
(Ofí cio nº 083/2002-PRSECR, na ori gem)

Bra sí lia, 23 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta o que dis põe o art. 5º da Lei nº

10.028, de 19 de ou tu bro de 2000, en ca mi nho a V. Exª
para que seja sub me ti do à apre ci a ção das Co mis sões
de Assun tos Eco nô mi cos e de Fis ca li za ção e Con tro le,
có pi as do Re la tó rio de Ges tão Fis cal do Se na do Fe de ral,
na for ma do ane xo, re fe ren te ao pri me i ro qua dri mes tre
de 2002, bem como o Ato da Co mis são Di re to ra nº 16,
de 2002.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
os pro tes tos de con si de ra ção e es ti ma.

Se na dor. – Car los Wil son, Pri me i ro-Se cre tá rio
do Se na do Fe de ral.
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Art. 4º O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men-
to e Ges tão exer ce rá as atri bu i ções de Se cre ta ria
Exe cu ti va e pro ve rá o apo io téc ni co-ad mi nis tra ti vo
ne ces sá rio ao fun ci o na men to do Co mi tê, sem pre ju í-
zo do dis pos to no De cre to nº 1.048(1), de 21 de ja ne i-
ro de 1994.

Art. 5º O Co mi tê po de rá cons ti tu ir gru pos de tra -
ba lho es pe cí fi cos.

§ 1º Po de rão ser con vi da dos para par ti ci par
dos gru pos de tra ba lho re pre sen tan tes de ór gãos e
en ti da des pú bli cas e pri va das.

§ 2º O Co mi tê de fi ni rá, no ato de cri a ção do
gru po, seus ob je ti vos es pe cí fi cos, sua com po si ção e 
pra zo para con clu são do tra ba lho.

Art. 6º O Gru po de Tra ba lho Inter mi nis te ri al
ins ti tu í do pelo De cre to(2) de 3 de abril de 2000 in te-
gra rá o Co mi tê na qua li da de de Gru po de Asses so-
ra men to Téc ni co.

Art. 7º O Co mi tê apre sen ta rá re la tó ri os pe rió di-
cos de suas ati vi da des ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 8º A par ti ci pa ção no Co mi tê e nos gru pos
de tra ba lho não en se ja re mu ne ra ção de qual quer es -
pé cie, sen do con si de ra da ser vi ço pú bli co re le van te.

Art. 9º O Co mi tê, no pra zo de trin ta dias de sua 
ins ta la ção, apro va rá seu re gi men to in ter no dis pon do
so bre o seu fun ci o na men to.

Art. 10. Este De cre to en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção. Fer nan do Hen ri que Car do so Mar-
tus Ta va res Pe dro Pa ren te

(1)(Leg. Fed., 1994, pág. 370; (2) 2000, pág. 1.494.

LEI Nº 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
D.O. 203-E de 20-10-2000 pág. 1

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848(1), de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, a Lei
nº 1.079(2), de 10 de abril de 1950, e o De-
cre to-Lei nº 201(3), de 27 de fe ve re i ro de
1967.

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 O art. 339 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 339. Dar ca u sa à ins ta u ra ção de in ves ti ga-
ção po li ci al, de pro ces so ju di ci al, ins ta u ra ção de in-
ves ti ga ção ad mi nis tra ti va, in qué ri to ci vil ou ação de

im pro bi da de ad mi nis tra ti va con tra al guém, im pu tan-
do-lhe cri me de que o sabe ino cen te:“ (NR)*

“Pena –  ...........................................................”.
“§ 1º............................................................ ......”
“§ 2º ..................................................................”

Art. 2º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de
1940, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te ca pí tu lo
e ar ti gos:

“CAPÍTULO IV
Dos Crimes Contra As Finanças Pú blic”as (Ac)*

“Con tra ta ção de ope ra ção de cré di to” (AC)*
“Art. 359-A. Orde nar, au to ri zar ou re a li zar ope ra-

ção de cré di to, in ter no ou ex ter no, sem pré via au to ri-
za ção le gis la ti va:” (AC)*

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 2 (dois) anos.”
(AC)*

“Pa rá gra fo úni co. Inci de na mes ma pena quem
or de na, au to ri za ou re a li za ope ra ção de cré di to, in ter-
no ou ex ter no:” (AC)*

“I – com inob ser vân cia de li mi te, con di ção ou
mon tan te es ta be le ci do em lei ou em re so lu ção do Se -
na do Fe de ral;” (AC)*

“II – quan do o mon tan te da dí vi da con so li da da
ul tra pas sa o li mi te má xi mo au to ri za do por lei.” (AC)*

”Inscri ção de des pe sas não em pe nha das em
res tos a pa gar“ (AC)*

“Art. 359-B. Orde nar ou au to ri zar a ins cri ção em
res tos a pa gar, de des pe sa que não te nha sido pre vi-
a men te em pe nha da ou que ex ce da li mi te es ta be le ci-
do em lei:” (AC)*

“Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos.” (AC)*

“Assun ção de obri ga ção no úl ti mo ano do man -
da to ou le gis la tu ra” (AC)*

“Art. 359-C. Orde nar ou au to ri zar a as sun ção de
obri ga ção, nos dois úl ti mos qua dri mes tres do úl ti mo
ano do man da to ou le gis la tu ra, cuja des pe sa não pos -
sa ser paga no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro ou, caso
res te par ce la a ser paga no exer cí cio se guin te, que
não te nha con tra par ti da su fi ci en te de dis po ni bi li da de
de ca i xa:” (AC)*

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)*

“Orde na ção de des pe sa não au to ri za da” (AC)*
“Art. 359-D. Orde nar des pe sa não au to ri za da

por lei:” (AC)*

*NR = Nova Re da ção (vide De cre to nº 2.954, de 29-1-1999 – alí -
nea ”e“ do item II do art. 21 – Leg. Fed.,
1999, pág. 673)
(1) Leg. Fed., 1940, Supl.; (2) 1950, pág. 55; (3) 1967, pág. 448.
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“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)*

“Pres ta ção de ga ran tia gra ci o sa” (AC)*
“Art. 359-E. Pres tar ga ran tia em ope ra ção de

cré di to sem que te nha sido cons ti tu í da con tra ga ran tia
em va lor igual ou su pe ri or ao va lor da ga ran tia pres ta-
da, na for ma da lei:” (AC)*

“Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano.” (AC)*

“Não can ce la men to de res tos a pa gar” (AC)*
“Art. 359-F. De i xar de or de nar, de au to ri zar ou

de pro mo ver o can ce la men to do mon tan te de res tos a 
pa gar ins cri to em va lor su pe ri or ao per mi ti do em lei:”
(AC)*

“Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos.” (AC)*

“Au men to de des pe sa to tal com pes so al no úl ti-
mo ano do man da to ou le gis la tu ra” (AC)*

“Art. 359-G. Orde nar, au to ri zar ou exe cu tar ato
que acar re te au men to de des pe sa to tal com pes so al,
nos cen to e oi ten ta dias an te ri o res ao fi nal do man da-
to ou da le gis la tu ra:” (AC)*

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)*

“Ofer ta pú bli ca ou co lo ca ção de tí tu los no mer -
ca do” (AC)*

*AC = Acrés ci mo

*Art. 359-H. Orde nar, au to ri zar ou pro mo ver a
ofer ta pú bli ca ou a co lo ca ção no mer ca do fi nan ce i ro
de tí tu los da dí vi da pú bli ca sem que te nham sido cri a-
dos por lei ou sem que es te jam re gis tra dos em sis te-
ma cen tra li za do de li qui da ção e de cus tó dia:” (AC)*

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)*

Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 10. ..............................................................
..........................................................................”
“5) de i xar de or de nar a re du ção do mon tan te da

dí vi da con so li da da, nos pra zos es ta be le ci dos em lei,
quan do o mon tan te ul tra pas sar o va lor re sul tan te da
apli ca ção do li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe de-
ral;” (AC)*

“6) or de nar ou au to ri zar a aber tu ra de cré di to
em de sa cor do com os li mi tes es ta be le ci dos pelo Se -
na do Fe de ral, sem fun da men to na lei or ça men tá ria
ou na de cré di to adi ci o nal ou com inob ser vân cia de
pres cri ção le gal;” (AC)*

“7) de i xar de pro mo ver ou de or de nar na for ma
da lei, o can ce la men to, a amor ti za ção ou a cons ti tu i-
ção de re ser va para anu lar os efe i tos de ope ra ção de
cré di to re a li za da com inob ser vân cia de li mi te, con di-
ção ou mon tan te es ta be le ci do em lei;” (AC)*

“8) de i xar de pro mo ver ou de or de nar a li qui da-
ção in te gral de ope ra ção de cré di to por an te ci pa ção
de re ce i ta or ça men tá ria, in clu si ve os res pec ti vos ju-
ros e de ma is en car gos, até o en cer ra men to do exer cí-
cio fi nan ce i ro;” (AC)*

“9) or de nar ou au to ri zar, em de sa cor do com a
lei, a re a li za ção de ope ra ção de cré di to com qual quer
um dos de ma is en tes da Fe de ra ção, in clu si ve suas
en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que na for -
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
dí vi da con tra í da an te ri or men te;” (AC)*

“10) cap tar re cur sos a tí tu lo de an te ci pa ção de
re ce i ta de tri bu to ou con tri bu i ção cujo fato ge ra dor
ain da não te nha ocor ri do;“ (AC)*

“11) or de nar ou au to ri zar a des ti na ção de re cur-
sos pro ve ni en tes da emis são de tí tu los para fi na li da-
de di ver sa da pre vis ta na lei que a au to ri zou;” (AC)*

“12) re a li zar ou re ce ber trans fe rên cia vo lun tá ria
em de sa cor do com li mi te ou con di ção es ta be le ci da
em lei.” (AC)*

“Art. 39-A. Cons ti tu em, tam bém, cri mes de res -
pon sa bi li da de do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral ou de seu subs ti tu to quan do no exer cí cio da
Pre si dên cia, as con du tas pre vis tas no art. 10 des ta
lei, quan do por eles or de na das ou pra ti ca das.” (AC)*

“Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se aos Pre si den tes, e res pec ti vos subs ti tu tos
quan do no exer cí cio da Pre si dên cia, dos Tri bu na is
Su pe ri o res, dos Tri bu na is de Con tas, dos Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is, do Tra ba lho e Ele i to ra is, dos Tri-
bu na is de Jus ti ça e de Alça da dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe de ral, e aos Ju í zes Di re to res de Foro ou fun ção
equi va len te no pri me i ro grau de ju ris di ção.“ (AC)*

“Art. 40-A. Cons ti tu em, tam bém, cri mes de res -
pon sa bi li da de do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, ou
de seu subs ti tu to quan do no exer cí cio da che fia do
Mi nis té rio Pú bli co da União, as con du tas pre vis tas no
art. 10 des ta lei, quan do por eles or de na das ou pra ti-
ca das.” (AC)*

*AC = Acrés ci mo

“Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se:” (AC)*

“I – ao Advo ga do-Ge ral da União;” (AC)*
“II – aos Pro cu ra do res-Ge ra is do Tra ba lho, Ele i-

to ral e Mi li tar, aos Pro cu ra do res-Ge ra is de Jus ti ça
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, aos Pro cu ra do-
res-Ge ra is dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e aos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União e dos Esta -
dos, da Advo ca cia-Ge ral da União, das Pro cu ra do ri as
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, quan do no exer cí-
cio de fun ção de che fia das uni da des re gi o na is ou lo -
ca is das res pec ti vas ins ti tu i ções.” (AC)*

“Art. 41-A. Res pe i ta da a prer ro ga ti va de foro que 
as sis te às au to ri da des a que se re fe rem o pa rá gra fo
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úni co do art. 39-A e o in ci so II do pa rá gra fo úni co do
art. 40-A, as ações pe na is con tra elas aju i za das pela
prá ti ca dos cri mes de res pon sa bi li da de pre vis tos no
art. 10 des ta lei se rão pro ces sa das e jul ga das de
acor do com o rito ins ti tu í do pela Lei nº 8.038(4), de 28 
de maio de 1990, per mi ti do, a todo ci da dão, o ofe re ci-
men to da de nún cia.” (AC)*

Art. 4º O art. 1º do De cre to-Lei nº 201, de 27 de
fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º ................................................................

..................................................................................” .
“XVI – de i xar de or de nar a re du ção do mon tan te

da dí vi da con so li da da, nos pra zos es ta be le ci dos em
lei, quan do o mon tan te ul tra pas sar o va lor re sul tan te
da apli ca ção do li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe -
de ral;” (AC)*

“XVII – or de nar ou au to ri zar a aber tu ra de cré di-
to em de sa cor do com os li mi tes es ta be le ci dos pelo
Se na do Fe de ral, sem fun da men to na lei or ça men tá ria
ou na de cré di to adi ci o nal ou com inob ser vân cia de
pres cri ção le gal;” (AC)*

“XVIII – de i xar de pro mo ver ou de or de nar, na
for ma da lei, o can ce la men to, a amor ti za ção ou a
cons ti tu i ção de re ser va para anu lar os efe i tos de ope -
ra ção de cré di to re a li za da com inob ser vân cia de li mi-
te, con di ção ou mon tan te es ta be le ci do em lei;” (AC)*

“XIX – de i xar de pro mo ver ou de or de nar a li qui-
da ção in te gral de ope ra ção de cré di to por an te ci pa-
ção de re ce i ta or ça men tá ria, in clu si ve os res pec ti vos
ju ros e de ma is en car gos, até o en cer ra men to do exer -
cí cio fi nan ce i ro;” (AC)*

“XX – or de nar ou au to ri zar, em de sa cor do com a 
lei, a re a li za ção de ope ra ção de cré di to com qual quer
um dos de ma is en tes da Fe de ra ção, in clu si ve suas
en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que na for -
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
dí vi da con tra í da an te ri or men te;” (AC)*

“XXI – cap tar re cur sos a tí tu lo de an te ci pa ção
de re ce i ta de tri bu to ou con tri bu i ção cujo fato ge ra dor
ain da não te nha ocor ri do;” (AC)*

”XXII – or de nar ou au to ri zar a des ti na ção de re -
cur sos pro ve ni en tes da emis são de tí tu los para fi na li-
da de di ver sa da pre vis ta na lei que a au to ri zou;” (AC)*

“XXIII – re a li zar ou re ce ber trans fe rên cia vo lun-
tá ria em de sa cor do com li mi te ou con di ção es ta be le-
ci da em lei.” (AC)*

“.................................................................................”.

AC = Acrés ci mo
(4) Leg. Fed., 1990,pag. 726

Art. 5º Cons ti tui in fra ção ad mi nis tra ti va con tra
as leis de fi nan ças pú bli cas:

I – de i xar de di vul gar ou de en vi ar ao Po der Le -
gis la ti vo e ao Tri bu nal de Con tas o re la tó rio de ges tão
fis cal, nos pra zos e con di ções es ta be le ci dos em lei;

II – pro por lei de di re tri zes or ça men tá ri as anu al
que não con te nha as me tas fis ca is na for ma da lei;

III – de i xar de ex pe dir ato de ter mi nan do li mi ta-
ção de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra, nos ca -
sos e con di ções es ta be le ci dos em lei;

IV – de i xar de or de nar ou de pro mo ver, na for ma e
nos pra zos da lei, a exe cu ção de me di da para a re du ção
do mon tan te da des pe sa to tal com pes so al que hou ver
ex ce di do a re par ti ção por Po der do li mi te má xi mo.

§ 1º A in fra ção pre vis ta nes te ar ti go é pu ni da
com mul ta de trin ta por cen to dos ven ci men tos anu a is
do agen te que lhe der ca u sa, sen do o pa ga men to da
mul ta de sua res pon sa bi li da de pes so al.

§ 2º A in fra ção a que se re fe re este ar ti go será
pro ces sa da e jul ga da pelo Tri bu nal de Con tas a que
com pe tir a fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra e or ça men tá-
ria da pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co en vol vi da.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. – Fer nan do Hen ri que Car do so, José Gre -
go ri.

Congresso Nacional

RESOLUÇÃO CN Nº 3 
DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
D.O 203 de 20-10-2000 pág.1

Re gu la, a tí tu lo ex cep ci o nal, a apre-
ci a ção do pro je to de lei or ça men tá ria
para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2001.

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, He rá cli to For tes, Pri mei ro Vice-Pre si den te da
Mesa do Con gres so Na ci o nal, pro mul go a se guin te

O Con gres so Na ci o nal re sol ve:
Art. 1º A apre ci a ção do pro je to de lei or ça men tá-

ria para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2001 ob ser va rá, ex -
cep ci o nal men te, as nor mas es ta be le ci das nes ta Re -
so lu ção e as fi xa das pela Re so lu ção nº 2(¹) de 14 de
se tem bro de 1995 – CN.

Art. 2º A dis cus são e a vo ta ção do pro je to de lei
or ça men tá ria se rão fe i tas di re ta men te no ple ná rio da
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção – CMPOF, de sen vol ven do-se em duas
eta pas, a sa ber:

I – apre ci a ção, em se pa ra do, dos re la tó ri os a
car go dos dez Re la to res Se to ri a is, nos ter mos des ta
Re so lu ção, por área te má ti ca, con for me de fi ni das no
Ane xo; e
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II – apre ci a ção do re la tó rio fi nal ela bo ra do pelo
Re la tor-Ge ral.

§ 1º A Co mis são Mis ta, me di an te de li be ra ção
da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, com vis tas à
agi li za ção dos tra ba lhos, po de rá ado tar pro ce di men-
tos sim pli fi ca dos para apre ci a ção do pro je to de lei or -

ça men tá ria, pre ser va da a dis cus são e a vo ta ção em
se pa ra do das áre as te má ti cas.

(1)( Leg. Fed., 1995, pág.1.662.

 (À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Os
Avi sos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – A
Pre si dên cia re ce beu do Pre si den te da Re pú bli ca a
Men sa gem nº 80, de 2002-CN (nº 420, de 2002, na
ori gem), en ca mi nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 2º do art.18 da Lei nº 10.266, de 24 de ju -
lho de 2001, o re la tó rio de ava li a ção do cum pri men to
da meta de re sul ta do pri má rio dos Orça men tos Fis cal
e da Se gu ri da de So ci al e do Pro gra ma de Dis pên di os
Glo ba is das Empre sas Esta ta is Fe de ra is Não-Fi nan-
ce i ras, fi xa da para o pri me i ro qua dri mes tre de 2002.)

A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 113, de 2001 (nº 4.143/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
acres cen ta o Tí tu lo XII ao Có di go Pe nal, dis pon do so bre
os cri mes pre vis tos em atos in ter na ci o na is, e dis po si ti vo
à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, que “dis põe so bre
os cri mes de la va gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e
va lo res, a pre ven ção da uti li za ção do Sis te ma Fi nan ce i ro
para os ilí ci tos pre vis tos nes ta Lei, cria o Con se lho de
Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF e dá ou tras
pro vi dên ci as”; o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 147, de
2001 (nº 5.663/2001, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre os de pó si tos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is de tri bu tos,
no âm bi to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras
pro vi dên ci as; e o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 32, de
2002 (nº 4.326/2001, na Casa de ori gem), que con fe re
ao Go ver na dor Má rio Co vas a de sig na ção de “Pa tro no
do Tu ris mo Na ci o nal”, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri-
or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is,
a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro -
vou os Re que ri men tos nºs 112, 113, 119, 120, 237,
247 e 248, de 2002, de au to ria do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, da Se na do ra He lo í sa He le na e da Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le, so li ci tan do in for ma-
ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Os
Srs. Se na do res Chi co Sar to ri e Mo za ril do Ca val can ti
en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face do dis-
pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do Re gi men to
Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Os
Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Fran cis co Escór cio

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 Se na do ras e Srs. Se na do res, o
Com pên dio para Le gis la do res so bre HIV/Aids, Le gis-
la ção e Di re i tos Hu ma nos é uma pu bli ca ção das Edi -
ções Unes co, da Orga ni za ção das Na ções Uni das
para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (Unes co), da -
ta da de 2000, e con sis te em uma tra du ção para o por-
tu guês do Hand bo ok for Le gis la tors on HIV/AIDS,
Law and Hu man Rights, de au to ria do Pro gra ma
Con jun to da Orga ni za ção das Na ções Uni das de
Com ba te ao HIV/Aids (Una ids) e da Inter-Par la men-
tary Uni on (IPU), e con ta com o apo io da Co or de na-
ção Na ci o nal de DST e Aids do Mi nis té rio da Sa ú de.

Ela ob je ti va ser um ins tru men to à dis po si ção
dos le gis la do res para fa ci li tar-lhes a atu a ção “em prol
da con so li da ção dos di re i tos hu ma nos” [Intro du ção.
Obje ti vos des te Com pên dio. p. 12] e pro por ci o nar
sub sí di os a par la men ta res para que pos sam “pro mul-
gar (sic) e con so li dar le gis la ções efi ca zes na luta con -
tra a epi de mia” [Pre fá cio, p. 9]. 

Traz, ain da, exem plos das me lho res prá ti cas le -
gis la ti vas e re gu la men ta res vi gen tes em todo o mun do
e um con jun to de lis tas de ve ri fi ca ção em apo io à re vi-
são da le gis la ção em ma té ria de sa ú de pú bli ca, di re i to
pe nal, me di das an ti dis cri mi na tó ri as e pro te to ras e re gu-
la men ta ção de bens, ser vi ços e in for ma ção.

Na apre sen ta ção da edi ção em lín gua por tu gue-
sa [p. 7], o Co or de na dor Na ci o nal de DST/Aids, do Mi -
nis té rio da Sa ú de, e o Pre si den te do Gru po Te má ti co
do Una ids no Bra sil, re co nhe cen do a “po si ção es tra-
té gi ca que os par la men ta res ocu pam na ga ran tia do
res pe i to aos di re i tos hu ma nos de to dos aque les ci da-
dãos que vi vem, di re ta ou in di re ta men te, com
HIV/aids”, ma ni fes tam a es pe ran ça de que o Com-
pên dio pos sa:

• “apro fun dar a re fle xão e a dis cus são so bre o
lu gar da aids nas le gis la ções na ci o na is dos
pa í ses de lín gua por tu gue sa”;

• cons ti tu ir um “pri me i ro pas so em di re ção à
aglu ti na ção e dis se mi na ção de in for ma ções e 
ex pe riên ci as de ex ce lên cia no com ba te à
aids, a par tir das es tru tu ras le gis la ti vas, se jam
elas na ci o na is, es ta du a is ou lo ca is”;

• ofe re cer pa râ me tros ob je ti vos que pos sam
gui ar a ati vi da de par la men tar no con tex to da
aids no Bra sil” (sic).

Os au to res re co nhe cem que, por mais im por-
tan te que seja, “a le gis la ção é ape nas uma das fer -
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ra men tas a ser vi ço da con ten ção da epi de mia”
[Intro du ção. Obje ti vos des te Com pên dio. p. 12].
Assim sen do, as pro po si ções que ela bo ram para os
par la men ta res não se res trin gem à es fe ra de sua
atu a ção le gis la ti va, su ge rin do-lhes que:

• como lí de res po lí ti cos, in flu en ci em a opi nião
pú bli ca para au men tar o co nhe ci men to pú bli-
co so bre ques tões re le van tes;

• como le gis la do res, pro po nham e apro vem leis 
que fa vo re çam o con tro le da epi de mia e pro -
mo vam a pro te ção dos di re i tos hu ma nos;

• como re pre sen tan tes de in te res ses, mo bi li-
zem o go ver no, o se tor pri va do e a so ci e da de
ci vil no sen ti do de ge rar um sen ti men to de
co-res pon sa bi li da de para com o con tro le do
HIV e a pro mo ção dos di re i tos hu ma nos dos
afe ta dos; e

• como mo bi li za do res de re cur sos, alo quem re -
cur sos fi nan ce i ros para apo i ar e in cre men tar
pro gra mas so bre HIV e aids. [Qu es tões para
par la men ta res. p. 14-15].

• Con si de ran do, como pres su pos tos, o re co-
nhe ci men to:

• da vul ne ra bi li da de de toda a so ci e da de ao
HIV e, em es pe ci al, a das po pu la ções es tig-
ma ti za das ou sem po der, tais como mu lhe res,
cri an ças, ho mens ho mos se xu a is, usuá ri os de 
dro gas in je tá ve is e pro fis si o na is do sexo; e

• de que a fal ta de pro te ção dos di re i tos hu ma-
nos fa vo re ce a epi de mia em pelo me nos três
for mas di fe ren tes: a dis cri mi na ção au men ta
seu im pac to so bre as pes so as atin gi das; o
des res pe i to aos di re i tos so ci a is, eco nô mi cos
e cul tu ra is tor na as pes so as mais vul ne rá ve is;
e a au sên cia de di re i tos ci vis e po lí ti cos e a
res tri ção à li ber da de de ex pres são e de as so-
ci a ção im pe dem uma res pos ta efi caz da so ci-
e da de, o Com pên dio su ge re que leis e po lí ti-
cas pú bli cas se jam pro pos tas, im ple men ta-
das e apo i a das no sen ti do de as se gu rar:

• a não-dis cri mi na ção e a igual da de pe ran te a lei
das pes so as vi ven do com aids em re la ção a tra -
ba lho, mo ra dia, se gu ri da de so ci al, vi a gens etc.;

• o aces so igua li tá rio e ade qua do aos me i os de
pre ven ção e tra ta men to, em es pe ci al para po -
pu la ções mais vul ne rá ve is tais como mu lhe-
res e cri an ças e gru pos com sta tus so ci al e
le gal in fe ri or;

• o aces so à edu ca ção e à in for ma ção, com
res pe i to às ne ces si da des de lin gua gem e cul -
tu ra das mi no ri as;

• a pri va ci da de, em es pe ci al a pro i bi ção de tes -
tes com pul só ri os e a ga ran tia de con fi den ci a-
li da de de re sul ta dos;

• a li ber da de con tra tra ta men to ou pu ni ção de -
su ma nos ou de gra dan tes, como o iso la men to
com pul só rio de in fec ta dos e do en tes;

• o com par ti lha men to do co nhe ci men to ci en tí fi-
co e tec no ló gi co e de seus be ne fí ci os, com
des ta que para o aces so a no vos tra ta men tos
e no vos pro ces sos para di ag nós ti co e tri a gem
de san gue;

• a li ber da de de ex pres são e de as so ci a ção;
• o aces so à vida po lí ti ca e cul tu ral;
• o di re i to a ca sar-se e cons ti tu ir fa mí lia.

É su ge ri da aos po de res le gis la ti vos na ci o na is
uma atu a ção com base em “três abor da gens am plas
e in ter li ga das en tre si”, com vis tas:

• à me lho ria das res pos tas go ver na men ta is em 
ter mos de res pon sa bi li da de mul tis se to ri al e
ca pa ci da de de en ten di men to éti co-ju rí di co
dos pro ces sos”;

• à re for ma da le gis la ção, en fo can do te mas
como dis cri mi na ção, pro te ção da sa ú de pú bli-
ca, pri va ci da de, di re i to pe nal e me lho ria do
sta tus le gal de mu lhe res, cri an ças e gru pos
mar gi na li za dos;

• ao apo io à par ti ci pa ção do se tor pri va do e das 
co mu ni da des na res pos ta à epi de mia. [Di re tri-
zes Inter na ci o na is Co men ta das. p. 23]

Como exem plo de ini ci a ti vas para apo i ar a atu -
a ção dos par la men tos no com ba te à aids, o Com-
pên dio re la ta:

• a cri a ção e fun ci o na men to de “co mi tês par la-
men ta res ou le gis la ti vos so bre HIV/aids”, de
ca rá ter mul ti par ti dá rio, na qua li da de de fo ros
per ma nen tes de es tu do e pro po si ção, com
vis tas à me lho ria da le gis la ção vi gen te, a
exem plo dos bem- su ce di dos gru pos cri a dos
na Grã-Bre ta nha e na Aus trá lia; [p.25]

• a cri a ção e fun ci o na men to de “ór gãos con sul ti vos
mul tis se to ri a is” nos par la men tos, com o ob je ti vo
de tra tar de “ques tões le ga is e éti cas du ran te o
pro ces so de re vi são e re for ma le gis la ti va”, a
exem plo dos que fun ci o nam no Ca na dá, na Áfri ca
do Sul, na Aus trá lia, na Ma lá sia, na Ale ma nha, no 
Quê nia, no Ma la wi e nas Fi li pi nas. [p.27]

Entre as leis mais ne ces sá ri as, o Com pên dio
cita, com des ta que, aque las ten den tes a cri ar/apo i-
ar/ga ran tir:
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• edu ca ção se xu al nas es co las;
• pro gra mas de re du ção de da nos de cor ren tes

do uso de dro gas; e
• eli mi na ção/re du ção da car ga tri bu tá ria so bre a

pro du ção e a ven da de pre ser va ti vos. [Exem-
plos de ini ci a ti vas re gi o na is e na ci o na is. p. 15].

Me re cem des ta que na pu bli ca ção, a “Re vi são,
Re for ma e Ser vi ços de Apo io à Le gis la ção”. [p.
30-87]. Nes se ca pí tu lo, são ana li sa das, com base na 
ex pe riên cia in ter na ci o nal, as “áre as de le gis la ção”
“mais sus ce tí ve is a ques tões de di re i tos hu ma nos”.
São elas:

• a le gis la ção de sa ú de pú bli ca;
• as leis cri mi na is e sis te mas cor re ti vos;
• as leis pro te to ras e an ti dis cri mi na tó ri as;
• a le gis la ção tra ba lhis ta; e
• a re gu la men ta ção de bens, ser vi ços e in for-

ma ções.

Um con jun to de lis tas de ve ri fi ca ção é ofe re ci-
do em apo io à iden ti fi ca ção de “áre as que re que rem
re for ma le gis la ti va”, em re la ção a cada uma das ma -
té ri as ci ta das.

Em re la ção à le gis la ção de sa ú de pú bli ca, é
des ta ca da a ne ces si da de de le gis lar so bre tes tes vo -
lun tá ri os e con sen ti men to in for ma do; no ti fi ca ção de
ca sos e de par ce i ros; de ten ção, iso la men to e qua ren-
te na; se gu ran ça san güí nea e con tro le da in fec ção.

Em re la ção às leis cri mi na is e sis te mas cor re ti-
vos, o Com pên dio su ge re que se jam re vi sa das as
leis que tra tam dos cri mes de trans mis são e ex po si-
ção; dos pro je tos de tro ca de se rin gas e agu lhas; da
ati vi da de se xu al; do tra ba lho se xu al ou pros ti tu i ção e
das pri sões.

Leis an ti dis cri mi na tó ri as de vem ser pro mul ga-
das ou for ta le ci das não só para pro te ger gru pos vul -
ne rá ve is, pes so as vi ven do com HIV/aids e pes so as
pre ju di ca das em de cor rên cia da dis cri mi na ção, como
tam bém para as se gu rar pri va ci da de, con fi den ci a li da-
de e éti ca nas pes qui sas, pro mo ver a edu ca ção e a
con ci li a ção, e so lu ções ju rí di cas ci vis e ad mi nis tra ti-
vas efi ca zes e rá pi das.

A le gis la ção tra ba lhis ta tam bém deve ser ob je to
de aná li se e re vi são para que tra ba lha do res in fec ta-
dos e do en tes não es te jam su je i tos à dis cri mi na ção e
para que me di das de pre ven ção es te jam dis po ní ve is.

Em re la ção à re gu la men ta ção de bens, ser vi ços
e in for ma ções, a le gis la ção de ve ria cu i dar de kits de
tes tes, pre ser va ti vos e tra ta men tos; do di re i to à edu -
ca ção e à in for ma ção, e do di re i to à li ber da de de ex -
pres são e as so ci a ção.

Ain da que di ri gi do a par la men ta res, o Com pên-
dio tra ta, sem dis tin ção, de re gu la men tos e ne ces si-
da des de re gu la men ta ção que são e que não são
com pe tên ci as do Po der Le gis la ti vo. Em nos so meio,
por exem plo, boa par te das nor mas e das po lí ti cas pú -
bli cas a que se re fe re são de ini ci a ti va do Po der Exe -
cu ti vo e não do Le gis la ti vo, e o con tro le da sua im ple-
men ta ção e cum pri men to são de res pon sa bi li da de do 
Mi nis té rio Pú bli co e do Po der Ju di ciá rio.

Da mes ma for ma, é li mi ta do o po der dos par la-
men tos para ob ter – pelo me nos com a in ten si da de e
a pres te za de se já ve is – o cum pri men to da le gis la ção,
sua im ple men ta ção e do aces so à Jus ti ça.

Não res tam dú vi das, po rém, de que o Com pên-
dio é um ins tru men to prá ti co de apo io à ati vi da de par-
la men tar.

Em re la ção à im ple men ta ção por par te do Le-
gis la ti vo Fe de ral das su ges tões nele con ti das, te mos
de fa zer os se guin tes co men tá ri os:

1. Em re la ção às três gran des pri o ri da-
des apon ta das:

a) cri ar/apo i ar/ga ran tir edu ca ção se xu al
nas es co las – A im plan ta ção des sa clas se de
ações é de in te i ra res pon sa bi li da de do Po der
Exe cu ti vo. Assim sen do, pro po si ção le gis la ti va
que vise sua ins ti tu i ção é não só in cons ti tu ci o-
nal (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 61, II, ‘e’), como 
des ne ces sá ria, uma vez que pro gra mas de
edu ca ção para a sa ú de com ob je ti vo de pre-
ve nir as DST, a Aids e o uso in de vi do de dro -
gas fo ram tor na dos obri ga tó ri os por por ta ria
do Mi nis tro da Edu ca ção e en con tram-se em
exe cu ção, in te gra dos aos pla nos pe da gó gi cos
de pra ti ca men te a to ta li da de das es co las de
Ensi no Bá si co das re des pú bli cas e da ma i o-
ria das re des pri va das de en si no, em to das as 
uni da des fe de ra das.

A atu a ção do par la men tar, em re la ção à 
essa ma té ria, po de ria se dar, isso sim, no âm -
bi to de atri bu i ções fis ca li za do ras e par la men-
ta res do Con gres so, e tam bém de alo ca ção
de re cur sos or ça men tá ri os su fi ci en tes des ti-
na dos a tais pro gra mas, du ran te a apre ci a ção
e apro va ção das leis or ça men tá ri as anu a is.

b) per mi tir a im ple men ta ção de pro gra-
mas de re du ção de da nos de cor ren tes do uso 
de dro gas (tro ca de se rin gas) – A Lei nº
10.409, de 11 de ja ne i ro de 2002, so bre en-
tor pe cen tes, atri bui ao Mi nis té rio da Sa ú de
[art. 12, § 2º] a com pe tên cia para “re gu la men-
tar as ações que vi sem à re du ção de da nos
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so ci a is e à sa ú de [de cor ren tes do uso de dro -
gas]”, ta ci ta men te re co nhe cen do a le gi ti mi da-
de des sas ações. Como não fere a Lei de
Entor pe cen tes, seu re co nhe ci men to como le-
gí ti mo cons ti tu ía-se, até en tão, uma ne ces si-
da de, pois in ter pre ta ções equi vo ca das de au -
to ri da des po li ci a is e ju di ciá ri as vi nham li mi tan-
do o de sen vol vi men to des se tipo de in ter ven-
ção pre ven ti va, e já mos tra im por tan te im pac-
to para o con tro le da epi de mia.

Cum pre des ta car que tra mi tam, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, qua tro pro je tos de lei
dis pon do so bre pro je tos de re du ção de da nos
di ri gi dos a usuá ri os de dro gas in je tá ve is como 
es tra té gia para a pre ven ção da aids, das he-
pa ti tes e de ou tras do en ças e con se qüên ci as
ad ver sas do uso de dro gas in je tá ve is.

c) eli mi na ção/re du ção da car ga tri bu tá-
ria so bre a pro du ção e a ven da de pre ser va-
ti vos – Três im pos tos in ci dem so bre pre ser-
va ti vos no País: o Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI), o Impos to so bre a Cir -
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS)
e, no caso de im por ta ção, o Impos to de
Impor ta ção (II). No caso das ca mi si nhas fa -
bri ca das e ven di das no Bra sil, as alí quo tas
do IPI e do ICMS fo ram ze ra das, há mais de 
uma dé ca da. No caso de pre ser va ti vos im-
por ta dos, in ci de 11,5% de II. Assim sen do, o 
ob je ti vo aqui dis cu ti do já foi al can ça do em
nos so País, não se me afi gu ran do como po -
si ti va pro po si ção de re du ção do II, uma vez
que a prin ci pal fun ção des se im pos to é a
pro te ção da in dús tria na ci o nal. No meu en-
ten der, re du zir ou re ti rar o im pos to so bre a
im por ta ção de pre ser va ti vos cri a ria con di-
ção des fa vo rá vel ao de sen vol vi men to da in -
dús tria na ci o nal que os pro duz, es ti mu lan do
com pe ti ção de si gual e ca mi nhan do – a mé -
dio e lon go pra zo – em sen ti do con trá rio ao
atin gi men to do ob je ti vo de pro ver ca mi si-
nhas em quan ti da de, pre ço e qua li da de
ade qua dos a nos sa po pu la ção.

2. Em re la ção à re vi são e re for ma da
le gis la ção:

Um con jun to enor me de ma té ri as é su-
ge ri do (por meio das lis tas de ve ri fi ca ção),
sen do que nem to das – como já foi men ci o-
na do – são de ini ci a ti va ou en vol vem com pe-
tên cia re gu la men ta do ra do Po der Le gis la ti vo.

No âm bi to da com pe tên cia de ini ci a ti va
fe de ral, nos sa le gis la ção já con tem pla a
gran de ma i o ria des sas ma té ri as. Ela pode
ser apri mo ra da, evi den te men te. Não iden ti fi-

co, no en tan to, ne nhum tó pi co pri o ri tá rio,
além dos aci ma des ta ca dos.

¹pro je to de Lei nº 1.279, de 1999, do De pu ta do Fre i re Jú ni or
(PMDB), que “dis põe so bre o for ne ci men to de se rin gas e agu lhas
des car tá ve is e es te re li za das em cen tros e en ti da de de tra ta men to
e re cu pe ra ção de usuá ri os de dro gas cre den ci a dos”. Tra mi ta na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, após ter sido
apro va do, com o PL 2.950/00 apen sa do (ver a se guir), na Co mis-
são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, com subs ti tu ti vo (7-11-01).

Pro je to de Lei nº 2.950, de 2000, do De pu ta do Hen ri que Fon ta na
(PT), que “dis põe so bre as ati vi da des de re du ção de da nos en tre
usuá ri os de dro gas en do ve no sas, vi san do a pre ve nir e re du rir a
trans mis são de do en ças e da sín dro me da imu no de fi ciên cia ad -
qui ri da –aids / sida – e dá ou tras pro vi dên ci as”. Tra mi ta na Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, apen sa do ao
Pro je to de Lei nº 1.279, de 1999.

Pro je to de Lei nº 4.898, de 2001, do De pu ta do Nel son Pel le gri no
(PT), que “al te ra a Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, a fim 
de in se rir ca pí tu lo so bre aten ção à sa ú de dos de pen den tes de
dro gas”. Tra mi ta na Co mis são de Fi nan ças, após ter sido apro va-
do na Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia (13-12-01) na
for ma de subs ti tu ti vo.

Pro je to de Lei nº 5.996, de 2001, do De pu ta do Eli as Mu rad
(PSDB), que “dis põe so bre o for ne ci men to de se rin gas e agu lhas
des car tá ve is e es te re li za das em cen tros e en ti da des de tra tamn to
de re cu pe ra ção de usuá ri os de dro gas cre den ci a dos”. Aguar dan-
do des pa cho, após ter sido apre sen ta do em ple ná rio (19-12-01). 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,

Uma das gran des dis tor ções da po lí ti ca de en si-
no do Bra sil está no for ma to de se le ção para o in gres-
so na uni ver si da de pú bli ca.

O ves ti bu lar, gar ga lo im pla cá vel na por ta da uni -
ver si da de, não mede uni ca men te os gra us de in te li-
gên cia, es for ço pes so al e com pe tên cia de quem se
dis põe a en fren tá-lo. Ele é ven ci do, na gran de ma i o ria
dos ca sos, pe los jo vens das fa mí li as ri cas, que têm di -
nhe i ro para ban car os cur si nhos e suas avan ça das
téc ni cas de en fren ta men to des sa ba ta lha.

E aí, a uni ver si da de ban ca da pelo di nhe i ro pú -
bli co, vira pri vi lé gio dos abas ta dos e dá as cos tas
para os po bres, rou ban do-lhes e di re i to de so nhar
com o fu tu ro.

Pois bem, Se nho ras e Se nho res Se na do res: o
atu al Go ver no do Ma ra nhão, ina u gu ra do há ape nas
um mês e meio por José Re i nal do Ta va res, dá ou tra
pro va de com pe tên cia e de sen si bi li da de para com as
ca u sas pú bli cas mais apa i xo nan tes.

A par tir do pró xi mo se mes tre, nas ci da des em
que fun ci o nam cur sos das duas uni ver si da des pú bli-
cas no Esta do, UFMA e Uema, o Go ver no do Esta do
vai mon tar e fa zer fun ci o nar cur si nhos pre pa ra tó ri os
ao exa me ves ti bu lar, an co ra dos por pro fes so res do
mais alto ní vel e com suas va gas cem por cen to des ti-
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na das aos jo vens de fa mí li as po bres, que não têm
como pa gar o cur si nho par ti cu lar.

Os cur si nhos para os jo vens de fa mí li as ca ren-
tes vão ter seus fre qüen ta do res es co lhi dos por pes -
so as re pre sen ta ti vas da co mu ni da de, uma es pé cie
de con se lho mu ni ci pal, para que, de fato, se jam pre -
en chi dos por pes so as po bres.

Tem mais, Se nho ras e Se nho res: os jo vens se -
le ci o na dos para fa ze rem o cur si nho, ain da re ce be rão
uma quan tia men sal em di nhe i ro, uma es pé cie de bol -
sa de es tu do, para que não so fram a ne ces si da de de
uma ati vi da de pa ra le la e se de di quem uni ca men te à
pre pa ra ção para o ves ti bu lar.

São ini ci a ti vas cri a ti vas e so ci al men te gran di o-
sas como es sas que vão ca rac te ri zan do o Go ver no
de José Re i nal do Ta va res.

Pri vi lé gi os, sim, mas para quem de les ne ces si-
ta, os jo vens ca ren tes, que, do pe sa de lo de não po de-
rem vis lum brar um fu tu ro, pas sam ao so nho de in-
gres sar no en si no su pe ri or, em con di ções de igual da-
de com os abas ta dos fi nan ce i ra men te.

Faço a mais ab so lu ta ques tão de de i xar re gis-
tra do nos Ana is des ta Casa as mi nhas mais co mo vi-
das con gra tu la ções ao Go ver no José Re i nal do, por
essa ini ci a ti va.

Aos jo vens, alvo des se pro je to mag ní fi co, os meus
pa ra béns e vo tos sin ce ros de um fu tu ro mu i to fe liz.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Nada 

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA
– 1 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 301, de 2002)
Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu-

ção nº 26, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 465, de 2002, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor
to tal equi va len te a trin ta a qua tro mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci a-
men to par ci al do Pro gra ma de Ação nos Cor ti ços do
Esta do de São Pa u lo).

– 2 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 302, de 2002)
Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu-

ção nº 27, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assuntos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 466, de 2002, Re la tor: Se na dor Ri car do San -
tos, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to (BID), no va lor de cen to e vin te mi lhões de dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. (Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção de Ro do vi as do Esta do de São Pa u lo).

– 3 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na-

do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos ter -
mos do Re que ri men to nº 304, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu-
ção nº 28, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 467, de 2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra-
tar 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 equi va len te a
du zen tos e nove mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com Ban co Inter na ci o-
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to- BIRD. (Fi -
nan ci a men to par ci al do Sis te ma de Trens Urba nos do
Esta do de São Pa u lo – 4ª Li nha do Me trô).

– 4 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos
ter mos do Re que ri men to nº 303, de 2002)
Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu-

ção nº 29, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 468, de 2002, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to),
que au to ri za o Go ver no do Esta do do Acre a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, com Ban co Inte ra me ri-
ca no de De sen vol vi men to (BID) para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to cen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
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ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci a-
men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel do Acre).

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca bral, que dá
nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do art. 17 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia – art. 357
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 245, de 2002)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
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 acres cen ta o art. 84 ao Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in cor po ran-
do os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral
de Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

– 7 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-

ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
18, de 2002 (nº 407/2001, 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 arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art. 
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, e acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (pre ca-
tó ri os, ISS, fun do com pos to por re cur sos ori un dos de
de ses ta ti za ção e CPMF), ten do

Pa re cer sob nº 424, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ber nar do Ca bral

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são da pro -
po si ção, para efe i to de vo ta ção em Ple ná rio, a fim de
que cada ma té ria seja apre ci a da se pa ra da men te, por 
tó pi cos, nos se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti vos que
cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100 da par te per ma nen-
te e 86 e 87 da par te tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças pre ten di das
so bre o art. 156 da par te per ma nen te e art. 88 do
ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções pre ten di-
das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si vas à
CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do ADCT.

- Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

– 8 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2002
Vota ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do

Se na do nº 70, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pro va e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

– 9 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 106, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que dis põe so bre os cri -
mes con tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio, con tra os
cos tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 10 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002
Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do

Se na do nº 107, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra a Par te Ge ral
e os arts. 157, § 2º, I, 158, 329 e 334 do De cre to-Lei nº 
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal – e
dá ou tras pro vi dên ci as. Alte ra o art. 85 da Lei nº
9.099, de 1995, que “dis põe so bre os Ju i za dos Espe -
ci a is Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

– 11 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002
Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do

Se na do nº 117, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra e acres cen ta
dis po si ti vos à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998,
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que dis põe so bre os cri mes de la va gem ou ocul ta ção
de bens, di re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção
do sis te ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta
Lei; cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan-
ce i ras – COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins-
ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção
pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs
1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
que tra mi ta em con jun to.

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
me ro Jucá, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser -
vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item an te ri or).

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes de des pe-
sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, de 2002, 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, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, e abs ten ções dos Se na do res José Edu ar-
do Du tra e Jef fer son Pé res.

– 15 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 115, DE 2002
Dis cus são, em se gun do tur no, do Pro je to de Lei

do Se na do nº 115, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que dis põe so bre o Sis te-
ma Na ci o nal Anti dro gas; so bre a pre ven ção, a re pres-
são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o pro ce di men-
to nos cri mes que de fi ne e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 16 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 16, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 16, de 2002 (nº 1.393/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral Anhan güe ra para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
Vár zea Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 346, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 19, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-

to Le gis la ti vo nº 19, de 2002 (nº 1.445/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Alta mi ro Ga lin do para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 324, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i-
ro, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do
e Edu ar do Su plicy.

– 18 –
REQUERIMENTO Nº 720, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 720, 
de 2002, de au to ria dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 477, de 2002, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 48 
mi nu tos.)

(OS 15679/02)
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Ata da 76ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 4 de ju nho de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão
Anto nio Car los Va la da res e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Ari Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car -
los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri –
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 Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto
– Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – 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 – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi-
no – José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo -
ga ça – José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra – Ju -
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio
Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro
Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti –
Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet
– Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima –
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te 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 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. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP)  – Sr. Pre -
si den te, peço a pa lavra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Não obs tan te a Hora do Expe di en te des ta
ses são seja des ti na da a ho me na ge ar os 60 anos da 
Com pa nhia Vale do Rio Doce, con ce de rei, em pri-
me i ro lu gar, a pa la vra a V. Exª, como Lí der.

Em se gui da, ini ci a re mos a ho me na gem à Com -
pa nhia Vale do Rio Doce.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
como há ho me na gem es pe cí fi ca no iní cio des ta ses -
são, se cou ber, gos ta ria de, am pa ra do no art. 14 do
Re gi men to Inter no, so li ci tar mi nha ins cri ção para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ini ci al men te, que ro me con gra tu lar
com a Com pa nhia Vale do Rio Doce, seus Di re to res e
o Se na dor Luiz Otá vio, au tor do re que ri men to de ho -
me na gem. Não me ins cre vi para pres tar a ho me na-
gem, mas o faço, na con di ção de Lí der do PDT, a essa 
em pre sa que re al men te tem tra zi do gran des con tri bu-
i ções ao de sen vol vi men to de nos so País e da Ama zô-
nia. Pa ra béns à Com pa nhia Vale do Rio Doce, à sua
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Di re to ria e aos tra ba lha do res que a tor nam na ci o nal e 
in ter na ci o nal men te res pe i ta da.

Mas, Sr. Pre si den te, en quan to aguar da mos o
iní cio da ses são de ho me na gem à Com pa nhia Vale
do Rio Doce, pedi para fa lar, pela Li de ran ça do PDT, a 
res pe i to do Se mi ná rio so bre Clo na gem Hu ma na, a se 
re a li zar no Se na do Fe de ral, no Au di tó rio Pe trô nio
Por te la, nos dias 11 e 12 pró xi mos, por tan to, ter ça-fe-
i ra e quar ta-fe i ra da se ma na vin dou ra.

Tra ta-se de um se mi ná rio ex tre ma men te im-
por tan te, por que ser vi rá de base para ori en tar o
Par la men to e o Go ver no bra si le i ro a res pe i to da po -
si ção que de ve mos ado tar so bre a clo na gem. Sou
au tor do pro je to que pro í be a clo na gem hu ma na no
Bra sil e esse se mi ná rio vai apro fun dar, por tan to, o
de ba te.

O se mi ná rio se ini cia na ter ça-fe i ra, dia 11, pela
ma nhã, às 9 ho ras. Ha ve rá cin co me sas di fe ren tes. A
pri me i ra re fe re-se aos “Aspec tos Téc ni cos e Con ce i-
tu a is so bre Clo na gem Re pro du ti va e Te ra pêu ti ca”,
cuja ex po si to ra prin ci pal será a Drª Ma ya na Zatz, pro -
fes so ra ti tu lar do De par ta men to de Bi o lo gia do Insti tu-
to de Bi o ciên ci as da Uni ver si da de de São Pa u lo. Par -
ti ci pa rão, como de ba te do res, o Dr. Ro dol fo Rumpf, a
Drª Lu i sa Mas sa ra ni, a Drª Ma ri le na Cor rêa e o Dr.
Ésper Ca va lhe i ro.

Em se gui da, ha ve rá uma con fe rên cia com o Dr.
Ro nal do Mota Sar den berg, Mi nis tro de Esta do da
Ciên cia e da Tec no lo gia, so bre a po si ção ofi ci al da-
que le Mi nis té rio.

Na par te da tar de, te re mos uma mesa so bre
“Di re i to e Clo na gem Hu ma na”. A ex po si to ra será a
Drª Si mo ne Schol ze, Asses so ra Espe ci al do Mi nis té-
rio de Ciên cia e da Tec no lo gia. Par ti ci pa rão, como
de ba te do res, o Dr. Ale xan dre Ga zi neo; o Dr. Di a u las
Ri be i ro; o Dr. Luís Vi cen te Cer nic chi a ro. A Drª Adri -
a na Di a fé ria, da PUC de São Pa u lo, não po de rá
com pa re cer, mas en vi a rá um ví deo ins ti tu ci o nal a
res pe i to da ma té ria. Par ti ci pa rá tam bém a Drª Ka -
tley Ga lin do. O Dr. Pa u lo Cos ta Le i te era um de nos -
sos con vi da dos, mas teve que vi a jar e não po de rá
com pa re cer.

Te re mos, em se gui da, uma mesa so bre “Ciên cia
e Clo na gem Hu ma na”, que terá como mo de ra dor o
Dr. Tho maz Gol lopp e, como de ba te do res, a Drª Li gia

Pe re i ra, o Prof. Mar co Se gre, o Prof. Ro ger Abdel mas-
sih e o Dr. Wim De gra ve.

No dia se guin te, quar ta-fe i ra, te re mos duas me -
sas para con clu ir o se mi ná rio: uma so bre “As Re li-
giões e a Clo na gem Hu ma na”, que terá como mo de-
ra dor o Dr. Jo a quim Lo pes. Par ti ci pa rão como de ba te-
do res: Dom Ja i me Hen ri que Che mel lo, Pre si den te da
CNBB; Pas tor Ví tor Pa u lo Ara ú jo dos San tos, re pre-
sen tan te da Igre ja Uni ver sal do Re i no de Deus; Pas tor
Orci val Pe re i ra Xa vi er, re pre sen tan te da Con ven ção
Ge ral das Assem bléi as de Deus do Bra sil; o Pre si den-
te da Fe de ra ção Espí ri ta do Bra sil; Henry So e bel,
Pre si den te da Co mu ni da de Isra e li ta Pa u lis ta, e o
Mes tre Ara o ba tan (Ro ger So a res), mé di co, ne u ro lo-
gis ta, re pre sen tan te da Ordem Ini ciá ti ca do Cru ze i ro
Di vi no – Umban da.

A úl ti ma mesa, na quar ta-fe i ra à tar de, será so -
bre éti ca e terá como mo de ra do ra a Pro fes so ra Íris
Fer ra ri e, como de ba te do res, o Prof. Vol ney Gar ra fa; a 
Drª Eli a ne Aze ve do; a Drª Dé bo ra Di niz; o Dr. Édson
Oli ve i ra, re pre sen tan te do Con se lho Fe de ral de Me di-
ci na; o Pro fes sor Má rio Tos ca no e o Dr. Wil li an Saad
Hoss ne.

Essa, en tão, é a es tru tu ra do se mi ná rio que está 
sen do pro mo vi do, con jun ta men te, pe las Co mis sões
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos
So ci a is do Se na do Fe de ral.

Sou um dos co or de na do res do se mi ná rio e con -
vi do, por tan to, os Srs. Se na do res, a co mu ni da de ci en-
tí fi ca e re li gi o sa, aque les que tra ba lham na ques tão
éti ca e tam bém os ju ris tas do País e os es tu dan tes de
Di re i to. As ins cri ções po de rão ser fe i tas por te le fo ne
ou pela Inter net. Os in te res sa dos de vem en trar em
con tato com o se tor com pe ten te do Se na do, com a
TV Se na do ou com o Jor nal do Se na do, que es tão di -
vul gan do o even to.

Esse se mi ná rio ser vi rá para nos ori en tar so bre
a vo ta ção das ma té ri as que di zem res pe i to à clo na-
gem.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. E, mais uma vez,
meus pa ra béns à Com pa nhia Vale do Rio Doce.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU
PRONUCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Hora do Expe di en te da pre sen te ses são des -
ti na-se a ho me na ge ar os 60 anos de cri a ção da Com -
pa nhia Vale do Rio Doce – CVRD, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 239, de 2002, de au to ria do Se na dor
Luiz Otá vio e ou tros Srs. Se na do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Otá -
vio, pri me i ro ora dor des ta ho me na gem e pri me i ro sig -
na tá rio do re que ri men to.

Eu pe di ria aos Srs. Se na do res que se en con-
tram ins cri tos que re du zis sem o seu tem po para cin co
mi nu tos ou, no má xi mo, seis mi nu tos, ten do em vis ta
que hoje te re mos uma pa u ta ex ten sa, com cer ca de
de zo i to ma té ri as.

Uma vez que há 12 ora do res ins cri tos para ho -
me na ge ar a Com pa nhia Vale do Rio Doce, cin co mi -
nu tos é um tem po ra zoá vel para que ob ser ve mos o
tem po pre de ter mi na do para iní cio da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Agra de cen do a co la bo ra ção de V.Exª, Se na dor
Luiz Otá vio, con ce do-lhe a pa la vra.

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, o Con gres so Na ci-
o nal dá, hoje, uma de mons tra ção de que a Ama zô nia
– ou os Esta dos que a com põem – está em fes ta, uma 
vez que, pela ma nhã, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
par ti ci pa mos de uma ce ri mô nia de ho me na gem pe los
60 anos de fun da ção do Ban co da Ama zô nia e, ago -
ra, o Se na do da Re pú bli ca ho me na ge ia os 60 anos
de cri a ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Não obs tan te as crí ti cas que du ran te a mi nha
vida po lí ti ca te nha for mu la do à Com pa nhia Vale do
Rio Doce, es pe ci al men te no que diz res pe i to às suas
de ci sões que afe ta vam di re ta men te o meu Esta do,
como o pro te la men to con tí nuo de in ves ti men tos nos
pro je tos de ex plo ra ção do co bre – mi né rio abun dan te
no sub so lo pa ra en se –, re co nhe ço seu gran de va lor e
acom pa nho, com in te res se, suas ações. Cons ta to,
por tan to, que a Vale mu dou e am pli ou o seu raio de in -
ves ti men tos.

Como a Vale mu dou, tam bém mu dei. Digo, com
a ma i or tran qüi li da de e se ri e da de, que, hoje, a Com -
pa nhia Vale do Rio Doce é im por tan te para o meu
Esta do, o Pará, e mu i to mais para o Bra sil. É uma em -
pre sa es tra té gi ca, de for te ca pi tal e po der eco nô mi co,
mas tam bém mu i to vol ta da para a área so ci al. A Vale
do Rio Doce, no novo mun do, no novo Bra sil, com sua
nova con fi gu ra ção de em pre sa pri va da, deu pri o ri da-
de para in ves ti men tos na área so ci al.

Alguns ti nham mu i tas pre o cu pa ções com a sua
pri va ti za ção; ou tros eram cé ti cos com re la ção ao re -
sul ta do fi nan ce i ro, du vi da vam do seu cres ci men to, da 
sua po ten ci a li da de, dos seus re cur sos hu ma nos. No
ano pas sa do, as sis ti a uma ses são na Câ ma ra dos
De pu ta dos em que to dos os Par ti dos, tan to os da
base do Go ver no como os de Opo si ção, pres ta ram
for te e sé ria ho me na gem à Vale do Rio Doce. Eu des -
co nhe cia, in clu si ve, que al guns Par la men ta res eram
ori un dos da Com pa nhia Vale do Rio Doce e ti nham fa -
mi li a res his to ri ca men te li ga dos àque la em pre sa.

Assim, a con tri bu i ção da Vale ao Bra sil não se li -
mi ta ao cam po do de sen vol vi men to eco nô mi co, do
qual, gra ças à sua ex tra or di ná ria pu jan ça, par ti ci pa
com a ge ra ção de mi lha res de pos tos de tra ba lho di -
re tos e in di re tos, com vul to sís si ma con tri bu i ção ao
Erá rio, com cap ta ção de di vi sas em vo lu me su pe ri or a 
qual quer ou tro con glo me ra do es ta be le ci do no País.

Fa lar da Vale do Rio Doce, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, é fa lar de di men sões su per la ti vas.
Tra ta-se da ma i or com pa nhia de mi ne ra ção di ver si fi-
ca da das Amé ri cas, da que la que ocu pa, no âm bi to
mun di al, a po si ção de ma i or ex por ta do ra de mi né rio
de fer ro. Sua con tri bu i ção para a ba lan ça de pa ga-
men tos do País não en con tra pa ra le lo. Em seu con-
jun to, as ex por ta ções do con glo me ra do al can ça ram,
no ano pas sa do, a im pres si o nan te ci fra de US$3,3 bi -
lhões. E, ain da mais sig ni fi ca ti vo, as ex por ta ções lí -
qui das to ta li za ram nada me nos que US$2,9 bi lhões.

Mais uma vez, vale lem brar que os mon tan tes
ex por ta dos pela Vale ga nham es pe ci al sig ni fi ca do
pelo fato de a em pre sa res pon der por um vo lu me de
im por ta ção pro por ci o nal men te in sig ni fi can te.

No se tor de trans por tes, a qua li da de dos ati vos
fer ro viá ri os e os mu i tos anos de ex pe riên cia como
ope ra do ra de fer ro vi as e por tos co lo cam a Vale em
po si ção van ta jo sa no mer ca do, po si ci o nan do-a como
em pre sa bra si le i ra lí der em lo gís ti ca. Esta é uma nova 
di ver si fi ca ção que a Vale do Rio Doce faz, a área de
lo gís ti ca.

O sis te ma de lo gís ti ca, cons tru í do ori gi na ri a-
men te para ser vir à ati vi da de co mer ci al de mi né rio de
fer ro da com pa nhia, in clui, no sis te ma sul, a Estra da
de Fer ro Vi tó ria–Mi nas, com qua se 900 qui lô me tros,
e o Com ple xo de Tu ba rão; e, no sis te ma nor te, a
Estra da de Fer ro Ca ra jás, em meu Esta do, tam bém
com qua se 900 qui lô me tros de ex ten são, e o Ter mi nal
Ma rí ti mo de Pon ta da Ma de i ra. Mais re cen te men te, a
Vale ad qui riu par ti ci pa ções em três fer ro vi as pri va ti-
za das, a Fer ro via Cen tro-Atlân ti ca, a Com pa nhia Fer -
ro viá ria do Nor des te e a Fer ro ban. Além dis so, a Vale
de tém par ti ci pa ção in di re ta na MRS Lo gís ti ca S.A.
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No seu con jun to, a ma lha fer ro viá ria da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce é, hoje, a mais ex ten sa do Bra -
sil, to ta li zan do 15 mil qui lô me tros de li nhas, qua se a
me ta de da ma lha fer ro viá ria na ci o nal. Cer ca de 50%
da car ga fer ro viá ria do País é trans por ta da pe las fer -
ro vi as da Vale, e o trans por te de car gas ge ra is tem
cres ci do em tor no de 20% ao ano. 

Ou tro se tor no qual a Com pa nhia da Vale do Rio
Doce vem in ves tin do pe sa da men te é o de ge ra ção de 
ener gia. E isso, por dois bons mo ti vos:em pri me i ro lu -
gar, por que se tra ta de in ves ti men tos es sen ci a is para
as se gu rar a con ti nu i da de do de sen vol vi men to na ci o-
nal; em se gun do, por que a Com pa nhia Vale do Rio
Doce con so me 4,5% de toda a ener gia ge ra da no
Bra sil, o que a tor na a ma i or con su mi do ra iso la da do
País. Assim, a em pre sa cri ou uma área de ener gia,
ex pres san do sua de ter mi na ção em ter uma par ti ci pa-
ção sig ni fi ca ti va nes se mer ca do.

Os in ves ti men tos da Vale nes ses nove em pre-
en di men tos que irão adi ci o nar mais de três mil me ga-
watts ao sis te ma elé tri co bra si le i ro su pe ram a casa de 
US$600 mi lhões e da rão aces so a uma po tên cia ins -
ta la da de 1.500 me ga watts, o su fi ci en te para abas te-
cer uma ci da de como Cam pi nas, no Esta do de São
Pa u lo. Afo ra es ses pro je tos, ou tros in ves ti men tos ain -
da es tão sen do ana li sa dos, além de Estre i to e de Ser -
ra Qu e bra da, de cu jas ins ta la ções já de ci diu tam bém
par ti ci par.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri a ção
da Com pa nhia Vale do Rio Doce, em 1942, ob je ti va va
a ex plo ra ção das mi nas de Ita bi ra, no Esta do de Mi -
nas Ge ra is – do meu que ri do Se na dor José de Alen -
car –, e a ope ra ção da Estra da de Fer ro Vi tó ria–Mi-
nas, no Esta do do Espí ri to San to – do meu que ri do
Se na dor Ri car do San tos –, daí o nome da em pre sa.

Um mar co im por tan te do re la ci o na men to en tre
a Vale do Rio Doce e o Pará foi a pri me i ra in cur são da
com pa nhia à re gião de Ca ra jás, em 1968, por in ter-
mé dio de seu fun ci o ná rio José Edu ar do Ma cha do,
geó lo go do Cen tro de Pes qui sas de Mi né ri os. Qu a tro
anos mais tar de, as pes qui sas con du zi das na re gião
con clu í ram que em Ca ra jás se en con tra va nada me -
nos que a ma i or re ser va de mi né rio de fer ro do mun -
do, com 18 bi lhões de to ne la das. Em 1977, a Vale ad -
qui riu os di re i tos ex clu si vos para ex plo ra ção da pro-
vín cia mi ne ral de Ca ra jás e, em 1978, ini ci ou a cons -
tru ção da Estra da de Fer ro Ca ra jás – EFC.

Mas a ex plo ra ção de mi né rio de fer ro em Ca ra-
jás não é, de for ma al gu ma, o úni co em pre en di men to
da Vale em ter ras pa ra en ses. Já em 1974, a Vale par-
ti ci pou da cri a ção da Mi ne ra ção Rio do Nor te, MRN,
con sór cio mul ti na ci o nal or ga ni za do para ex plo rar as

ja zi das de ba u xi ta às mar gens do rio Trom be tas, no
meu Esta do, com pro du ção ini ci al es ti ma da em 3,4
mi lhões de to ne la das anu a is. Em 1994, a em pre sa
con clu ía a du pli ca ção da mina de ouro de Iga ra pé-Ba-
hia, tam bém lá lo ca li za da, am pli an do sua ca pa ci da de
para 10 to ne la das/ano. Em 1995, a pro du ção de man -
ga nês em Ca ra jás ul tra pas sou a bar re i ra de 1,2 mi -
lhão de to ne la das.

Por se tra tar de uma me ga em pre sa, vou subs ti-
tu ir os nú me ros pela par ti ci pa ção que o Go ver no do
Espí ri to San to, da nos sa que ri da Mi nas Ge ra is e do
meu Pará têm jun to à Vale do Rio Doce.

A Vale do Rio Doce no Esta do do Pará teve mais 
uma con quis ta, com a sig ni fi ca ti va ina u gu ra ção da
em pre sa Pará Pig men tos S. A., em Ipi xu na, con tan do
com a pre sen ça do nos so que ri do Go ver na dor Almir
Ga bri el.

Além da Mi ne ra ção Rio do Nor te, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, a Vale do Rio Doce tem sa -
bi do va lo ri zar cor re ta men te a es pe ta cu lar ri que za
mi ne ral con ti da no sub so lo pa ra en se, fa zen do os ne -
ces sá ri os in ves ti men tos para ex traí-la, be ne fi ciá-la e
trans por tá-la.

Hoje, há 14 Mu ni cí pi os em tor no da Ser ra de
Ca ra jás, to dos aten di dos com pro je tos prin ci pal men-
te na área so ci al, de sa ne a men to, pa vi men ta ção e en -
si no, numa par ce ria per ma nen te da Vale do Rio Doce
com o Go ver no do Esta do e com os Go ver nos mu ni ci-
pa is.

No que se re fe re ao alu mí nio, em Bar ca re na e
na Vila do Con de, te mos as em pre sa Albras e Alu nor-
te, que be ne fi ci am a ba u xi ta, que vem da Mi ne ra ção
Rio do Nor te, em Trom be tas, trans for man do-a em
alu mi na e alu mí nio, pro du tos ex por ta dos para to dos
os pa í ses, prin ci pal men te o Ja pão.

A in fra-es tru tu ra lo gís ti ca e de ener gia elé tri ca
exis ten te em Ca ra jás re pre sen ta rá uma eco no mia
sig ni fi ca ti va para a Com pa nhia Vale do Rio Doce na
ex plo ra ção de co bre, que tem sido alvo de gran des in -
ves ti men tos por par te da em pre sa.

Re cen te men te, es ti ve mos na Ser ra do Sos se go,
onde o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o
Pre si den te da Vale do Rio Doce, Sr. Ro ger Agnel li, ti -
ve ram opor tu ni da de de ini ci ar a gran de obra que será
a ex plo ra ção de co bre na que la re gião do Esta do do
Pará. Fu tu ra men te, tam bém ha ve rá ex plo ra ção des se
me tal na re gião do Sa lo bo. Assim, te re mos con di ções
de ser su pe ra vi tá ri os na ex por ta ção de co bre, li mi tan-
do, por con se guin te, a im por ta ção des se pro du to, que 
gera um dé fi cit na ba lan ça co mer ci al bra si le i ra.
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Encer ro di zen do da mi nha sa tis fa ção de re pre-
sen tar o meu Esta do do Pará. Apre sen tei re que ri men-
to, subs cri to por mais de quin ze Srs. Se na do res, para
a re a li za ção des ta ses são de ho me na gem sin ge la e
sin ce ra à Com pa nhia Vale do Rio Doce. Pou cas ve -
zes, no País, os po lí ti cos e a clas se po lí ti ca re co nhe-
cem o mé ri to de em pre sas – es ta ta is ou pri va das,
como é a re a li da de da Vale do Rio Doce – na Câ ma ra
Alta do Bra sil, no Se na do da Re pú bli ca, que pode
hoje, or gu lho sa men te, dar pa ra béns pe los 60 anos da 
Com pa nhia Vale do Rio Doce, de se jan do que se pro -
lon guem até os 600 anos.

Eu te ria ain da al gu mas con si de ra ções a fa zer,
mas a Pre si dên cia me avi sa que pre ci so dar opor tu ni-
da de aos de ma is ora do res ins cri tos. Assim sen do,
peço que o meu pro nun ci a men to seja pu bli ca do na
ín te gra.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO:

HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE CRIAÇÃO DA
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs, Se na do res, não obs tan te as crí ti-
cas que, du ran te a mi nha vida po lí ti ca, te nha for mu la-
do à Com pa nhia Vale do Rio Doce, es pe ci al men te no
que diz res pe i to às suas de ci sões que afe ta vam di re-
ta men te o meu Esta do, como o pro te la men to con tí-
nuo de in ves ti men tos nos pro je tos de ex plo ra ção do
co bre – mi né rio abun dan te no sub so lo pa ra en se -, re -
co nhe ço seu gran de va lor e acom pa nho, com in te res-
se, as suas ações. Cons ta to, por tan to, que a Vale mu -
dou e am pli ou o seu raio de in ves ti men tos. Nes se
sen ti do, foi com gran de sa tis fa ção e com o sen ti men to
de es tar cum prin do um de ver de jus ti ça que apre sen-
tei o Re que ri men to n.° 239, de 2002, para que o tem -
po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di en te da
Ses são des ta data fos se des ti na do a ho me na ge ar os
60 anos de cri a ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce
(CVRD).

É pú bli co e no tó rio a im por tân cia que a Com pa-
nhia Vale do Rio Doce re pre sen tou, e re pre sen ta,
para o de sen vol vi men to da nos sa Na ção, des de a sua 
cri a ção. Assim sen do, cre io ser mais do que me re ci-
das as jus tas ho me na gens que a Empre sa vem re ce-
ben do por oca sião de seus 60 anos, às qua is esta
Casa não po de ria fur tar-se.

Afi nal, a con tri bu i ção da Vale ao Bra sil não se li -
mi ta ao cam po do de sen vol vi men to eco nô mi co, no
qual, gra ças a sua ex tra or di ná ria pu jan ça, par ti ci pa

com a ge ra ção de mi lha res de pos tos de tra ba lho di -
re tos e in di re tos, com vul to sa con tri bu i ção ao Erá rio,
com cap ta ção de di vi sas em vo lu me su pe ri or a qual -
quer ou tro con glo me ra do es ta be le ci do no País. Mais
além, a Vale ofe re ce um exem plo de ina ba lá vel fé no
fu tu ro do Bra sil, por meio de sua ges tão em pre sa ri al
mo der na e ar ro ja da, sem pre pron ta a ou sar mais e
mais, sem pre dis pos ta a in ves tir for te men te na que les
seg men tos mais re le van tes e ne ces sá ri os para o pro -
gres so da Na ção.

De ou tra par te, te mos o fir me com pro mis so so -
ci al da Com pa nhia Vale do Rio Doce, pois, en quan to
em pre sa sin to ni za da com o tem po pre sen te, sabe
per fe i ta men te que sua pros pe ri da de é in dis so ciá vel
da me lho ria das con di ções de vida nas co mu ni da des
onde está in se ri da. E, não me nos im por tan te, seu
com pro me ti men to com o con ce i to de de sen vol vi men-
to sus ten tá vel, em ba sa do no prin cí pio de que a pre -
ser va ção do equi lí brio do meio am bi en te é com po-
nen te fun da men tal da qua li da de dos seus pro du tos e
ser vi ços.

Fa lar da Com pa nhia Vale do Rio Doce é sem pre
fa lar de di men sões su per la ti vas. Tra ta-se da ma i or
com pa nhia de mi ne ra ção di ver si fi ca da das Amé ri cas.
Da que la que ocu pa, em ní vel mun di al, a po si ção de
ma i or ex por ta do ra de mi né rio de fer ro e pe lo tas, de
se gun da ma i or pro du to ra de man ga nês e ter ce i ra ma -
i or pro du to ra de fer ro-li gas de man ga nês. Em ní vel na -
ci o nal, é ela a ma i or ex por ta do ra de alu mí nio, pro du-
zin do, ain da, alu mi na, ba u xi ta, ca u lim, ouro e po tás sio.
Suas re ser vas de mi né rio de fer ro são su fi ci en tes para
os pró xi mos dois sé cu los e meio. Nes te mo men to, está 
dan do os pri me i ros pas sos na con cre ti za ção de um
am bi ci o so pro je to es tra té gi co para se tor nar uma das
ma i o res pro du to ras mun di a is de co bre.

Sua con tri bu i ção para a ba lan ça de pa ga men tos
do País não en con tra pa ra le lo. Em seu con jun to, as
ex por ta ções do con glo me ra do al can ça ram, no ano
pas sa do, a im pres si o nan te ci fra de 3 bi lhões e 300
mi lhões de dó la res. E, ain da mais sig ni fi ca ti vo, as ex -
por ta ções lí qui das to ta li za ram nada me nos que 2 bi -
lhões e 900 mi lhões de dó la res. São re sul ta dos que
co lo cam a Vale na en va i de ce do ra po si ção de em pre-
sa que mais con tri bui para o sal do da ba lan ça co mer-
ci al bra si le i ra.

Para as se gu rar ao con glo me ra do Vale do Rio
Doce a per ma nên cia nes sa po si ção de ma i or gru po
ex por ta dor do País, seus pro fis si o na is vi a jam por
todo o pla ne ta le van do a efe i to uma agres si va po lí ti ca
de ven das. O re sul ta do des se es for ço tem sido uma
su ces são de vi tó ri as em face das gi gan tes cas cor po-
ra ções que com a Vale com pe tem. Cabe men ci o nar, à 
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gui sa de um bom exem plo, o con tra to re cen te men te
as si na do com a Ba os te el, ma i or gru po si de rúr gi co da
Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, para o for ne ci men to de 6 
mi lhões de to ne la das anu a is de mi né rio de fer ro por
um pe río do de 20 anos. Essa ne go ci a ção re pre sen-
tou nada mais, nada me nos do que a só li da im plan ta-
ção da nos sa Vale no ma i or e mais pro mis sor mer ca-
do do mun do.

Mais uma vez, vale lem brar que os mon tan tes
ex por ta dos pela Vale ga nham es pe ci al sig ni fi ca do
pelo fato de a em pre sa res pon der por um vo lu me de
im por ta ção pro por ci o nal men te in sig ni fi can te. Assim,
a cap ta ção de di vi sas para o País re a li za da pela em -
pre sa é pra ti ca men te lí qui da.

Impor ta res sal tar, tam bém, que, em bo ra pro du-
ção, be ne fi ci a men to e trans por te de mi né rio cons ti tu-
am o nú cleo cen tral de suas ope ra ções, a Vale é mu i-
to mais do que uma em pre sa mi ne ra do ra. Ao lon go de 
sua his tó ria, a Com pa nhia Vale do Rio Doce sou be
sem pre su pe rar cres cen tes de sa fi os e fir mar-se em
po si ção de des ta que em to dos os ra mos de ati vi da de
em que se en ga jou. Além do mi né rio de fer ro e pe lo-
tas, man ga nês, ouro, po tás sio, ba u xi ta, ca u lim e fer -
ro-li gas, a Vale atua em si de rur gia, na ve ga ção, fer ro-
vi as, por tos, alu mí nio, pa pel e ce lu lo se e ener gia.

No se tor de trans por tes, a qua li da de dos ati vos
fer ro viá ri os e os mu i tos anos de ex pe riên cia como
ope ra do ra de fer ro vi as e por tos co lo cam a Vale em
po si ção van ta jo sa no mer ca do, po si ci o nan do-a como
em pre sa bra si le i ra lí der em lo gís ti ca. Para que se te -
nha uma idéia da par ti ci pa ção des se ramo de ati vi da-
de no con jun to dos ne gó ci os da Com pa nhia Vale do
Rio Doce, bas ta di zer que a pres ta ção de ser vi ços de
lo gís ti ca para ter ce i ros cor res pon deu, no ano pas sa-
do, a 12% do seu fa tu ra men to lí qui do.

O sis te ma de lo gís ti ca, cons tru í do ori gi nal men te
para ser vir à ati vi da de co mer ci al de mi né rio de fer ro
da Com pa nhia, in clui, no Sis te ma Sul, a Estra da de
Fer ro Vi tó ria a Mi nas, com 898 qui lô me tros, e o Com -
ple xo de Tu ba rão; e, no Sis te ma Nor te, a Estra da de
Fer ro Ca ra jás, com 892 qui lô me tros, e o Ter mi nal Ma -
rí ti mo de Pon ta da Ma de i ra. Mais re cen te men te, a
Vale ad qui riu par ti ci pa ções em três fer ro vi as pri va ti-
za das, a Fer ro via Cen tro Atlân ti ca, a Com pa nhia Fer -
ro viá ria do Nor des te e a Fer ro ban. Além dis so, a Vale
de tém par ti ci pa ção in di re ta na MRS Lo gís ti ca S.A.

No seu con jun to, a ma lha fer ro viá ria da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce é hoje a mais ex ten sa do Bra sil,
to ta li zan do 15 mil qui lô me tros de li nhas, qua se a me -
ta de da ma lha fer ro viá ria na ci o nal. Essa in fra-es tru tu-
ra pro por ci o na re ce i tas mu i to ex pres si vas para a em -
pre sa, me di an te o trans por te de mi né ri os, aço, soja,

con têi ne res e uma va ri e da de cada vez ma i or de pro -
du tos. Cer ca de 50% da car ga fer ro viá ria do País é
trans por ta da pe las fer ro vi as da Vale, e o trans por te
de car gas ge ra is tem cres ci do em tor no de 20% ao
ano.

O cres ci men to da Vale no se tor é es ti mu la do por 
so lu ções lo gís ti cas de pon ta: a em pre sa ad mi nis tra
pá ti os, ar ma zéns, ter mi na is ma rí ti mos e com ple xos
por tuá ri os no Ma ra nhão, Ser gi pe, Pará, Mi nas Ge ra-
is, Espí ri to San to e Rio de Ja ne i ro pe los qua is pas sa
boa par te das ex por ta ções bra si le i ras. Em sua atu a-
ção como pres ta do ra de ser vi ços, a Vale ofe re ce a
me lhor so lu ção lo gís ti ca para seus cli en tes.

Ou tro se tor no qual a Com pa nhia Vale do Rio
Doce vem in ves tin do pe sa da men te é o de ge ra ção de 
ener gia. E isso, por dois bons mo ti vos. Em pri me i ro lu -
gar, por que se tra ta de um seg men to no qual gran des
in ves ti men tos são es sen ci a is para as se gu rar a con ti-
nu i da de do de sen vol vi men to na ci o nal. Em se gun do
lu gar, por que a Vale con so me 4,5% de toda a ener gia
ge ra da no Bra sil, o que a tor na o ma i or con su mi dor
iso la do do País.

Assim, a em pre sa cri ou uma área de ener gia,
ex pres san do sua de ter mi na ção em ter uma par ti ci pa-
ção sig ni fi ca ti va nes se mer ca do. Hoje, a Vale já é um
dos ma i o res in ves ti do res em ener gia elé tri ca do Bra -
sil. A em pre sa está pre sen te, me di an te par ce ri as, em
nove pro je tos em di fe ren tes es tá gi os de im plan ta ção,
já es tan do em fun ci o na men to duas de suas usi nas hi -
dre lé tri cas – Iga ra pa va e Por to Estre la.

Os in ves ti men tos da Vale nes ses nove em pre-
en di men tos, que irão adi ci o nar 3 mil 364 MW ao sis te-
ma elé tri co bra si le i ro, su pe ram a casa dos 590 mi-
lhões de dó la res, e lhe da rão aces so a uma po tên cia
ins ta la da de 1 mil e 500 MW, o su fi ci en te para abas te cer
uma ci da de como Cam pi nas, no Esta do de São Pa u lo.
Afo ra es ses pro je tos, ou tros in ves ti men tos ain da es tão
sen do ana li sa dos, além de Estre i to e Ser ra Qu e bra da,
de cu jas li ci ta ções a Vale já de ci diu par ti ci par.

A cri a ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce, em
1942, ob je ti va va a ex plo ra ção das mi nas de Ita bi ra,
no Esta do de Mi nas Ge ra is, e a ope ra ção da Estra da
de Fer ro Vi tó ria a Mi nas – daí o nome da em pre sa.
Seu mo nu men tal cres ci men to, con tu do, le vou-a a
ope rar em 10 Esta dos da Fe de ra ção. Hoje, a par ce la
mais re le van te dos tra ba lhos da com pa nhia de sen vol-
ve-se no meu Esta do do Pará.

Um mar co im por tan te do re la ci o na men to en tre
a Vale do Rio Doce e o Pará foi a pri me i ra in cur são da
Com pa nhia à re gião de Ca ra jás, em 1968, por in ter-
mé dio de seu fun ci o ná rio José Edu ar do Ma cha do,
geó lo go do Cen tro de Pes qui sas de Mi né ri os. Qu a tro
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anos mais tar de, as pes qui sas con du zi das na re gião
con clu í ram que em Ca ra jás se en con tra va nada me -
nos que a ma i or re ser va de mi né rio de fer ro do mun -
do, com 18 bi lhões de to ne la das. Em 1977, a Vale ad -
qui riu os di re i tos ex clu si vos para ex plo ra ção da pro-
vín cia mi ne ral de Ca ra jás e, em 1978, ini ci ou a cons -
tru ção da Estra da de Fer ro Ca ra jás – EFC.

Mas a ex plo ra ção de mi né rio de fer ro em Ca ra-
jás não é, de for ma al gu ma, o úni co em pre en di men to
da Vale em ter ras pa ra en ses. Já em 1974, a Vale par-
ti ci pou da cri a ção da Mi ne ra ção Rio do Nor te – MRN,
con sór cio mul ti na ci o nal or ga ni za do para ex plo rar as
ja zi das de ba u xi ta às mar gens do rio Trom be tas, no
Esta do, com pro du ção ini ci al es ti ma da de 3,4 mi lhões
de to ne la das anu a is. Em 1994, a em pre sa con clu ía a
du pli ca ção da mina de ouro de Iga ra pé-Ba hia, tam-
bém lá lo ca li za da, am pli an do sua ca pa ci da de para 10 
to ne la das/ano. Em 1995, a pro du ção de man ga nês
em Ca ra jás ul tra pas sou a bar re i ra de 1 mi lhão e 200
mil to ne la das.

Uma ou tra es pe ta cu lar ja zi da mi ne ral foi des co-
ber ta em ter ras pa ra en ses seis anos atrás. Na que la
opor tu ni da de, o pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so en car re gou-se de anun ci ar a des co ber-
ta da mina de ouro de Ser ra Les te, lo ca li za da a 55 qui-
lô me tros de Ca ra jás. As re ser vas fo ram es ti ma das
em 150 to ne la das e a Vale pro je tou in ves ti men tos da
or dem de 250 mi lhões de dó la res. Ain da em 1996, a
Vale fir mou com a Sout hern Star Re sour ces Ltd. o pri -
me i ro acor do de par ce ria com uma em pre sa pri va da
para ex plo ra ção na área de ouro. A mi ne ra do ra ame ri-
ca na fi cou en car re ga da da pros pec ção e da pes qui sa
ge o ló gi ca da ja zi da de Ser ra das Ando ri nhas, no sul
do Pará.

Com efe i to, esse ano de 1996 foi re ple to de con -
quis tas para as ope ra ções da Vale do Rio Doce no
Esta do do Pará. Uma das mais sig ni fi ca ti vas foi a ina -
u gu ra ção, em Ipi xu na, pela Pará Pig men tos S.A., de
sua uni da de de ex tra ção e be ne fi ci a men to de ca u lim,
com uma plan ta de se ca gem no por to pri va ti vo de
Pon ta da Mon ta nha, em Bar ca re na. A so le ni da de
con tou com a pre sen ça do Go ver na dor do Esta do,
Almir Ga bri el. Para con cre ti zar o pro je to, fo ram ne-
ces sá ri os in ves ti men tos de 192 mi lhões de dó la res. A
pro du ção es ti ma da era de 300 mil to ne la das, de ven-
do cres cer pro gres si va men te até al can çar 1 mi lhão
de to ne la das.

A Mi ne ra ção Rio do Nor te (MRN), por seu tur no,
com ple ta va na que le ano a mar ca de 2 mi lhões de ho -
mens-hora tra ba lha dos sem aci den te com afas ta-
men to, uma im por tan te con quis ta da se gu ran ça no
tra ba lho, cons tan te pre o cu pa ção da Vale do Rio

Doce. Dois anos mais tar de, a mes ma MRN ba tia re -
cor de de pro du ção de ba u xi ta, su pe ran do os 10 mi -
lhões de to ne la das.

A pro du ção de mi né rio de fer ro em Ca ra jás, con -
tu do, con ti nua ten do gran de des ta que. No ano de
1998, ela ba teu novo re cor de, atin gin do qua se 46 mi -
lhões de to ne la das. Pa ra le la men te, a Estra da de Fer -
ro Ca ra jás ba tia re cor de no trans por te de car gas, su -
pe ran do os 50 mi lhões de to ne la das.

Como se pode ver, a Com pa nhia Vale do Rio
Doce tem sa bi do va lo ri zar cor re ta men te a es pe ta cu-
lar ri que za mi ne ral con ti da no sub so lo pa ra en se, fa -
zen do os ne ces sá ri os in ves ti men tos para ex traí-la,
be ne fi ciá-la e trans por tá-la.

Já fa la mos do mi né rio de fer ro, da ba u xi ta, do
ouro, do man ga nês e do ca u lim. Mas o sub so lo pa ra-
en se guar da ain da ou tros te sou ros. As pes qui sas ge -
o ló gi cas con du zi das pela Rio Doce Ge o lo gia e Mi ne-
ra ção S.A. (Do ce geo) des co bri ram im por tan tes ja zi-
das de co bre em Ca ra jás, fa zen do com que esse me -
tal ad qui ris se um pa pel sig ni fi ca ti vo no con tex to da
es tra té gia de cres ci men to da Vale.

É que a in fra-es tru tu ra de lo gís ti ca e de ener gia
elé tri ca já exis ten te em Ca ra jás re pre sen ta rá uma
eco no mia sig ni fi ca ti va para a Com pa nhia Vale do Rio
Doce na ex plo ra ção de co bre em cin co pro je tos lá lo -
ca li za dos. Como ex pli cou o pre si den te da em pre sa,
Ro ger Agnel li, em en tre vis ta con ce di da no úl ti mo dia
10 em São Pa u lo, a pro du ção nes ses pro je tos terá um 
cus to de 2 mil e 500 dó la res por to ne la da, en quan to a
mé dia do mer ca do fica en tre 3 mil e 3 mil e 500 dó la-
res por to ne la da. Se gun do Agnel li, a Vale pode as sim
“oti mi zar si ner gi as”, o que per mi te “eco no mia mu i to
gran de no ca pi tal in ves ti do”.

A en tre vis ta do pre si den te da Vale foi pu bli ca da
na mes ma se ma na em que a em pre sa anun ci ou a
aqui si ção da me ta de que ain da não lhe per ten cia do
pro je to Sa lo bo. Ao cus to de 50 mi lhões e 900 mil dó la-
res, pa gos à Anglo Ame ri can, a Vale tor nou-se a úni -
ca pro pri e tá ria des se pro je to, no qual pre vê in ves ti-
men tos da or dem de 502 mi lhões de dó la res. A pre vi-
são é de que os es tu dos téc ni cos es te jam con clu í dos
até o fi nal do cor ren te ano e a pro du ção se ini cie em
2007. De acor do com Ro ger Agnel li, “Sa lo bo é um
pro je to de clas se mun di al”, pois “o mi né rio tem um
bom teor de co bre e ouro”.

Como já men ci o na mos, são cin co os pro je tos de 
ex plo ra ção de co bre da Com pa nhia Vale do Rio Doce
em Ca ra jás. O pri me i ro a en trar em pro du ção será o
Pro je to Sos se go, que irá ex plo rar a mina lo ca li za da
no iga ra pé de mes mo nome. Esse pro je to já teve seu
es tu do de vi a bi li da de con clu í do e, re cen te men te, tive
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a hon ra e a sa tis fa ção de par ti ci par, na com pa nhia do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e do Go ver-
na dor Almir Ga bri el, da ce ri mô nia de lan ça men to de
sua pe dra fun da men tal.

Os que es ti ve mos pre sen tes a esse even to, pu -
de mos tes te mu nhar um cli ma de mu i to oti mis mo, de
mu i ta con fi an ça, na me di da em que esse pas so ini ci al
dos pro je tos de co bre da Vale em Ca ra jás mar ca, com 
cer te za, a aber tu ra de uma era de mu i to pro gres so,
mu i to de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al para o
Esta do do Pará.

O con tro le in te gral do Pro je to Sos se go foi ad qui-
ri do pela Com pa nhia Vale do Rio Doce no dia 24 de
ou tu bro do ano pas sa do. Suas re ser vas são es ti ma-
das em 313 mi lhões de to ne la das de mi né rio de co -
bre, com con te ú do de co bre de 1,02% e 0,3 gra mas
de ouro por to ne la da. O pro je to, de mi ne ra ção a céu
aber to, si tua-se en tre os mais com pe ti ti vos da in dús-
tria glo bal de mi ne ra ção de co bre, com cus to es ti ma-
do de in ves ti men to de 2 mil e 800 dó la res por to ne la-
da de ca pa ci da de de pro du ção e cus to ca i xa es ti ma-
do de pro du ção de con cen tra do de co bre de apro xi-
ma da men te 32 cen ta vos de dó lar por li bra.

A pre vi são é que o Pro je to Sos se go co me ce a
pro du zir co bre e ouro em me a dos de 2004, com ca pa-
ci da de anu al de 140 mil to ne la das de co bre fino em
con cen tra do, além de 3 to ne la das de ouro. O in ves ti-
men to es ti ma do para Sos se go as cen de a 383 mi-
lhões de dó la res.

Os qua tro ou tros pro je tos de co bre da CVRD em 
Ca ra jás são de no mi na dos 118, Cris ta li no, Ale mão e o 
já ci ta do Sa lo bo. To dos es ses en con tram-se na fase
dos es tu dos de pré-vi a bi li da de. A es ti ma ti va de pro-
du ção de co bre do Pro je to 118 é de 50 mil to ne la das
por ano, e a ex pec ta ti va é de que ele co me ce a pro du-
zir no ano de 2004. O in ves ti men to da Vale nes se pro -
je to será da or dem de 70 mi lhões de dó la res. Cris ta li-
no tem ca pa ci da de de pro du ção anu al es ti ma da em
150 mil to ne la das de co bre e 2 to ne la das e meia de
ouro. O iní cio de pro du ção está pre vis to para 2006 e o
in ves ti men to che ga rá a 250 mi lhões de dó la res.

O Pro je to Ale mão de ve rá tam bém pro du zir 150
mil to ne la das de co bre a cada ano, mas uma quan ti-
da de bem ma i or de ouro: qua se 7 to ne la das. Pre vê-se
que ele en tre em ope ra ção em 2006, jun ta men te com
Cris ta li no, a par tir de in ves ti men to de 368 mi lhões de
dó la res. Sa lo bo é o ma i or dos cin co pro je tos. Sua pro -
du ção anu al está es ti ma da em 200 mil to ne la das de
co bre e 8 to ne la das de ouro. O in ves ti men to para que
ele pos sa en trar em ope ra ção no ano de 2007 será,
como já men ci o na mos, de 502 mi lhões de dó la res.

No con jun to des ses cin co pro je tos, a Com pa-
nhia Vale do Rio Doce es ta rá in ves tin do a con si de rá-
vel soma de 1 bi lhão e 573 mi lhões de dó la res, vi san-
do à pro du ção de 690 mil to ne la das de co bre e mais
de 20 to ne la das de ouro ao ano. Essa pro du ção cor -
res pon de a mais de 5% de todo o co bre atu al men te
pro du zi do no mun do. Tra ta-se, evi den te men te, de uma
co ra jo sa apos ta da Vale, que mu i to sig ni fi ca rá para o
pro gres so do Pará e do Bra sil. Bas ta di zer que a pro du-
ção das mi nas da CVRD em Ca ra jás con tri bu i rá para
mo di fi car a si tu a ção do Bra sil de im por ta dor de co bre
– a um cus to de 310 mi lhões de dó la res no ano 2000
– para ex por ta dor lí qui do, po si ci o nan do a Com pa nhia
en tre os ma i o res pro du to res mun di a is do me tal.

Mas, além dos cin co pro je tos men ci o na dos, a
CVRD está pes qui san do cer ca de 200 ano ma li as
iden ti fi ca das por seus geó lo gos, nas qua is há pos si bi-
li da de de se rem des co ber tas no vas ja zi das de co bre.
A em pre sa tem tam bém a in ten ção de re a li zar in ves ti-
men tos na área de co bre no ex te ri or. O sul do Peru e o 
Chi le são con si de ra das re giões es tra té gi cas.

Como afir mei an te ri or men te, uma par ce la mu i to
sig ni fi ca ti va dos ne gó ci os da Vale está hoje se di a da
no Esta do do Pará, o que exi ge cons tan te co mu ni ca-
ção, en ten di men to e co o pe ra ção en tre a di re ção da
em pre sa e o Go ver no do Esta do.

Ambos têm de mons tra do com pre en são des sa
ne ces si da de e mu i ta dis po si ção para o diá lo go.

Ain da no dia 1º de abril des te ano, a alta di re ção
da Com pa nhia Vale do Rio Doce, en ca be ça da por
seu di re tor-pre si den te, Ro ger Agnel li, es te ve no Pa lá-
cio dos Des pa chos, em Be lém, ex pon do ao Go ver na-
dor Almir Ga bri el e ao seu se cre ta ri a do os pla nos de
in ves ti men to da com pa nhia no Esta do e seus im pac-
tos nos Mu ni cí pi os da sua área de in fluên cia.

Na opor tu ni da de, a di re ção de nos sa gi gan te do
se tor mi ne ral in for mou ao Go ver na dor seu pro pó si to
de in ves tir cer ca de 5 bi lhões de dó la res no Esta do
até o ano de 2005.

Após de ta lhar os pla nos para o Pro je to Sos se-
go, o pre si den te Agnel li de cla rou o ob je ti vo de mé dio
pra zo da CVRD de as su mir nada me nos que um
quar to do mer ca do mun di al de co bre. Dos 13 mi lhões
de to ne la das de co bre pro du zi dos atu al men te no
mun do, a Vale pre ten de fi car com 3 mi lhões de to ne-
la das. E mer ca do para a co lo ca ção des sa pro du ção
não vai fal tar. As pro je ções in di cam que o co mér cio de 
co bre de ve rá cres cer, no fu tu ro pró xi mo, a uma taxa
de 3,5% ao ano, o que cor res pon de rá a 450 mil to ne-
la das adi ci o na is de co bre a cada ano.

10316 Qu ar ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Na re u nião re a li za da no Pa lá cio dos Des pa-
chos, a di re ção da Vale tam bém ex pôs o Pla no de De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel ela bo ra do pela em pre sa
para for ne cer sub sí di os ao Mu ni cí pio de Ca naã dos
Ca ra jás, no sul do Pará, onde está lo ca li za da a mina
do Sos se go.

O in tu i to da em pre sa é trans for mar o Mu ni cí pio
em mo de lo de de sen vol vi men to sus ten tá vel, cri an do
con di ções para o cres ci men to só cio-am bi en tal e eco -
nô mi co. Se gun do in for ma ção de um dos di re to res
pre sen te, a Vale já in ves tiu, até ago ra, 125 mi lhões de 
dó la res no se tor de meio am bi en te nas áre as onde
atua. Os in ves ti men tos fo ram fe i tos prin ci pal men te
em sa ne a men to bá si co nas ci da des onde es tão os
pro je tos e em pes qui sa, nes te caso em par ce ria com
o Iba ma e a Fu nai.

No que tan ge ao Pro je to Sos se go, em par ti cu lar,
foi lem bra do que ele le va rá o de sen vol vi men to a Ca -
naã dos Ca ra jás, com a cri a ção de em pre gos di re tos
e in di re tos, au men to da ren da do Mu ni cí pio e do Esta -
do, in cre men to na ar re ca da ção de im pos tos, além da
aber tu ra e pa vi men ta ção da es tra da que liga Ca naã a 
Pa ra u a pe bas, da cons tru ção de uma li nha de trans-
mis são e de in ves ti men tos em qua li fi ca ção de tra ba-
lha do res. A me lho ria da qua li da de de vida na re gião é
um re sul ta do as se gu ra do, a exem plo do que já acon -
te ce com o Mu ni cí pio de Pa ra u a pe bas.

A exi bi ção do Pla no de Cres ci men to da CVRD
no Esta do para os pró xi mos anos evi den ci ou o pro pó-
si to de cres ci men to de 3% ao ano no se tor de fer ro-
sos. Esse au men to da pro du ção vai ocor rer em Ca ra-
jás gra ças à am pli a ção do Sis te ma Nor te da CVRD,
de 50 mi lhões de to ne la das/ano para 56 mi lhões de
to ne la das/ano.

Em Ca naã dos Ca ra jás tam bém está lo ca li za da
a mina de ní quel Ver me lho, que de ve rá en trar em
ope ra ção em cin co anos. Se gun do da dos da Vale, a
uti li za ção do ní quel, prin ci pal men te na fa bri ca ção de
aço ino xi dá vel, vem cres cen do no mer ca do.

A re u nião re a li za da en tre a di re ção da Vale e o
Go ver no do Esta do do Pará em abril úl ti mo re pre sen-
tou um ama du re ci men to na re la ção en tre es ses dois
en tes cu jos in te res ses es tão in ti ma men te in ter li ga-
dos. Como lem brou um Se cre tá rio de Esta do pre sen-
te ao en con tro, tan to a em pre sa quan to o Esta do pre -
ci sam cres cer, mas o cres ci men to de am bos de pen de
de um me lhor pla ne ja men to do de sen vol vi men to re gi-
o nal nos lo ca is onde a Vale im plan ta seus pro je tos.

Encer ran do a re u nião, o Go ver na dor Almir Ga -
bri el fri sou ser com pre en sí vel que a Vale de fen da
seus pro je tos. Se gun do ele, a em pre sa pre ci sa dar
uma res pos ta a seus aci o nis tas, as sim como o Go ver-

no do Esta do tem que dar um re tor no à po pu la ção. O
Go ver na dor tem a con vic ção de que é ne ces sá rio um
pla ne ja men to cu i da do so, con tem plan do as áre as so -
ci al e eco nô mi ca, nos Mu ni cí pi os onde pro je tos da
Vale es tão se di a dos. Por fim, o Go ver na dor Almir Ga -
bri el ma ni fes tou seu de se jo de que um novo en con tro
seja re a li za do em bre ve para me lhor ar ti cu lar o pa pel
de cada um dos en tes nes se pro ces so.

O ní vel de in ves ti men to que a Com pa nhia Vale
do Rio Doce vem re a li zan do no Esta do do Pará é, de
fato, ex tra or di ná rio, não sen do en con tra di ço em lu gar
al gum do mun do. A re per cus são des ses in ves ti men-
tos na eco no mia es ta du al é con si de rá vel. Para que se 
faça uma idéia, bas ta di zer que, com os pró xi mos in -
ves ti men tos da com pa nhia, o vo lu me de ex por ta ções
do Esta do terá um cres ci men to de nada me nos do
que 30% a 35%, além da ex pres si va ge ra ção de no-
vos pos tos de tra ba lho.

Ao lon go dos seus 60 anos de exis tên cia, a
Com pa nhia Vale do Rio Doce vem dan do uma con tri-
bu i ção ines ti má vel ao pro gres so do Bra sil. Nas úl ti-
mas três dé ca das, a em pre sa vem de sen vol ven do
uma sé rie de pro je tos no Esta do do Pará que têm re -
vo lu ci o na do as ba ses da eco no mia lo cal.

To dos os bra si le i ros, e os pa ra en ses em par ti cu-
lar, têm mu i to a agra de cer à Com pa nhia Vale do Rio
Doce. É mu i to jus ta, por tan to, a ho me na gem que o
Se na do da Re pú bli ca lhe pres ta nes ta data.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – V. Exª será aten di do, Se na dor Luiz Otá vio.
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,

Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me-
mo ra mos, em 1º de ju nho úl ti mo, o 60º ani ver sá rio da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. Essa data, gra va da na
me mó ria na ci o nal em 1942, cor res pon de àque la da
pu bli ca ção do De cre to-Lei nº 4.352, da pena de Ge tú-
lio Var gas, que de fi niu as ba ses em que se ria or ga ni-
za da a Com pa nhia Vale do Rio Doce. Com esse ato, o 
Pre si den te Var gas deu for ma fi nal a um acor do ce le-
bra do em Was hing ton, en vol ven do os Esta dos Uni-
dos e a Ingla ter ra, vi san do à ins ta la ção, em nos so
País, de uma pro du to ra e ex por ta do ra de mi né rio de
fer ro.

Cri a da como es ta tal em 1º de ju nho de 1942 e
pri va ti za da em 7 de maio de 1997, a Com pa nhia Vale
do Rio Doce sou be, ao lon go de sua his tó ria, su pe rar
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cres cen tes de sa fi os em um mun do cada vez mais
glo ba li za do e com pe ti ti vo.

São 60 anos de re a li za ções, de re sul ta dos ex -
tra or di ná ri os nos cam pos da pro du ção mi ne ral, trans -
por te e lo gís ti ca, que tor na ram co nhe ci da não só a
en ge nha ria na ci o nal, mas tam bém a en ge nho si da de
e ca pa ci da de de ges tão do pro fis si o nal bra si le i ro.

Nes se re la ti va men te cur to es pa ço de tem po, foi
ges ta da pela in te li gên cia bra si le i ra a ma i or mi ne ra do-
ra di ver si fi ca da das Amé ri cas. Com cli en tes em mais
de 30 pa í ses, em pre gan do 21 mil pes so as em to dos
os qua dran tes do ter ri tó rio bra si le i ro, a Vale é tam bém
a em pre sa que mais con tri bui po si ti va men te para a
ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, com ex por ta ções con-
so li da das de US$3,297 bi lhões, em 2001.

Des de a sua fun da ção, a Vale do Rio Doce exi -
biu, por meio de seus su ces si vos di ri gen tes e nú cle os
pro fis si o na is, agu ça do sen so para os ne gó ci os em
es ca la mun di al. Sem pre sub me ti da a uma for te com -
pe ti ção no mer ca do in ter na ci o nal, a em pre sa se es -
me rou nas pre o cu pa ções com a efi ciên cia eco nô mi ca
e sen ti do am plo, qual seja, na re du ção dos cus tos uni -
tá ri os de pro du ção e de trans por te de seu prin ci pal
pro du to, o mi né rio de fer ro; na bus ca in ces san te de
no vos mer ca dos para seus pro du tos e na di ver si fi ca-
ção de sua atu a ção em pre sa ri al, vi san do mi ni mi zar
seus ris cos em pre sa ri a is.

Ao lon go de sua his tó ria, ofe re ceu exem plos ex -
tra or di ná ri os em cada uma des sas áre as es tra té gi cas
de ges tão.

Assim, já nos anos 50, aten ta à si tu a ção do
com pe ti ti vo mer ca do mun di al de mi né rio de fer ro, a
Vale deu iní cio ao pro je to de mo der ni za ção das ope -
ra ções do com ple xo mina-fer ro via-por to e do sis te ma
de trans por te ma rí ti mo. Des sa fe i ta, em 1952, al can-
çou a mar ca de 1,5 mi lhões de to ne la das ex por ta das
e bus cou, par ti cu lar men te a par tir de 1953, uma vi go-
ro sa po lí ti ca de di ver si fi ca ção de mer ca dos. Os Esta -
dos Uni dos, tra di ci o nal men te o ma i or cli en te, fo ram
en tão, gra da ti va men te, per den do ter re no para os cli -
en tes eu ro pe us.

A po lí ti ca de di ver si fi ca ção de mer ca dos pos si-
bi li tou que as ex por ta ções da Vale che gas sem aos
pa í ses so ci a lis tas no Les te eu ro peu, em 1954.

Nes se mes mo ano, o Ja pão ad qui riu, pela pri-
me i ra vez, mi né rio de fer ro da Vale.

A des pe i to das pres sões po lí ti cas, o co mér cio
com o Les te eu ro peu, num mun do do mi na do pe las
ten sões da “guer ra-fria”, foi man ti do e in cre men ta do.

Em bus ca de agre ga ção de va lor ao seu prin ci-
pal pro du to, bem como para re du zir ris cos em pre sa ri-

a is, a Vale, nos anos 50, pro cu rou tam bém di ver si fi car
suas ati vi da des no mer ca do in ter no, in ves tin do no se -
tor si de rúr gi co. Em 1959, já era aci o nis ta de qua tro em -
pre sas si de rúr gi cas: a Usi mi nas, a Com pa nhia Si de-
rúr gi ca Na ci o nal, a Co si pa, e a Fer ro e Aço de Vi tó ria.

Na dé ca da de 1960, com o apa re ci men to de
no vos ofer tan tes de mi né rio de fer ro, des ta ca da men-
te a Aus trá lia, o mer ca do mun di al co nhe ceu um mo -
vi men to de que da de pre ços mu i to acen tu a da. Di an-
te des se qua dro, a Vale teve que re ver sua po lí ti ca
co mer ci al. Du ran te a ges tão do Dr. Eli e zer Ba tis ta,
esse no tá vel bra si le i ro, fo ram as si na dos os pri me i-
ros con tra tos de lon go pra zo com im por tan tes em-
pre sas si de rúr gi cas mun di a is, os qua is, jun ta men te
com ou tras me di das, per mi ti ram à Vale com pen sar a
per da nos pre ços me di an te in cre men tos subs tan ci a-
is na pro du ti vi da de de ex plo ra ção e trans por te e nas
quan ti da des ex por ta das.

É im por tan te des ta car que gran des ini ci a ti vas
de ca rá ter es tra té gi co fo ram de sen ca de a das nos
anos 60, na ges tão de Eli e zer Ba tis ta, que no pe río do
de 1961/64 acu mu lou, in clu si ve, o car go de Mi nis tro
de Mi nas e Ener gia com a pre si dên cia da em pre sa.
Os no vos ru mos tra ça dos pelo Dr. Eli e zer per pas sa-
ram di ver sas ad mi nis tra ções da em pre sa e a ins pi ram
até os dias de hoje. Nes ta opor tu ni da de, es ten de mos
a essa ex tra or di ná ria fi gu ra hu ma na e in te lec tu al o
nos so re co nhe ci men to pes so al e tam bém o de todo o
povo ca pi xa ba.

Nes sa re o ri en ta ção es tra té gi ca, foi fun da men tal
a cons tru ção do por to de Tu ba rão, em Vi tó ria, ina u gu-
ra do em 1966, ri go ro sa men te den tro dos pra zos es ta-
be le ci dos nes se novo pla no.

O ter mi nal ma rí ti mo de Tu ba rão era, en tão, o
ma i or e mais mo der no atra ca dou ro para em bar que
me ca ni za do de gra néis só li dos. A en tra da em fun ci o-
na men to de Tu ba rão foi de ter mi nan te para a as si na-
tu ra, em 1967, de no vos con tra tos com as si de rúr gi-
cas ja po ne sas, o que per mi tiu ele var as ven das da
Vale para o Ja pão a uma mé dia anu al de mais de seis
mi lhões de to ne la das a par tir de 1969. É in te res san te
ob ser var que a nova con cep ção lo gís ti ca con ce bi da
pela Vale exi giu, igual men te, a cons tru ção de ter mi-
na is por tuá ri os de gran de ca pa ci da de no Ori en te,
como o lo ca li za do na re gião de Oita, no Ja pão.

O de sen vol vi men to do mer ca do ja po nês para o
nos so mi né rio de fer ro en vol veu enor me es for ço de
con ven ci men to, le va do a cabo aqui e no ex te ri or. Tra -
ta va-se, como es cla re ceu o Dr. Eli e zer a uma Co mis-
são Espe ci al do Se na do em abril de 1985, de um de -
sa fio mu i to gran de, de trans for mar uma dis tân cia fí si-
ca numa dis tân cia eco nô mi ca. Se gun do ele, não se ria

10318 Qu ar ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002172    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tão di fí cil su pe rar a dis tân cia fí si ca. Res ta va, para ser
ven ci da, a dis tân cia eco nô mi ca, ou seja, como re du-
zir os cus tos de trans por te para se che gar ao Ja pão e
aos de ma is pa í ses do Extre mo Ori en te.

As ne go ci a ções co mer ci a is con du zi das pela
Vale e pela di plo ma cia bra si le i ra nes sa épo ca, no
caso da aber tu ra não só do mer ca do ja po nês, mas
tam bém do eu ro peu, oci den tal e do les te, são exem -
plos vi vos que de vem ori en tar e ins pi rar o de se nho de
uma po lí ti ca in dus tri al e de pro mo ção de ex por ta ções
de que tan to ne ces si ta mos nes te mo men to para au -
men tar mos nos sos sal dos co mer ci a is com o res to do
mun do.

Re gis tre-se, ain da, que os con tra tos de lon go
pra zo im pu se ram uma re vi são pro fun da na po lí ti ca de 
trans por tes ma rí ti mos da Vale. Cri a da em 1962, a
Vale do Rio Doce Na ve ga ção S/A – Do ce na ve – tor -
nou pos sí vel à Com pa nhia efe tu ar o trans por te de mi -
né rio de fer ro, sob co man do úni co, des de a mina até o 
por to de des ti no.

No tá vel ao lon go da exis tên cia da Vale tem sido
a sua ca pa ci da de de adap ta ção às pro fun das mu dan-
ças tec no ló gi cas, co nhe ci das pela si de rur gia mun di al
no pós-guer ra, mu dan ças es tas que le va ram a Com -
pa nhia a in ten si fi car os es tu dos no sen ti do da di ver si-
fi ca ção e da me lho ria da qua li da de dos mi né ri os, de -
di can do par ti cu lar aten ção ao pro ces so de pe lo ti za-
ção, seg men to em que, hoje, é lí der mun di al. A pe lo ti-
za ção do mi né rio de fer ro re pre sen tou im por tan te ino -
va ção tec no ló gi ca, por per mi tir a uti li za ção dos mi né-
ri os ul tra fi nos, até en tão re je i tos que se acu mu la vam
jun to às mi nas e ca u sa vam sé ri os pre ju í zos eco nô mi-
cos e ao meio am bi en te.

Ou tra im por tan tís si ma pá gi na de sua his tó ria foi
es cri ta com a ex plo ra ção da pro vín cia mi ne ral de Ca -
ra jás, no sul do Pará. Data de 1968 a pri me i ra in cur-
são da Vale na re gião de Ca ra jás. Após uma bre ve as -
so ci a ção com a Uni ted Sta tes Ste el vi san do ex plo rar
co mer ci al men te es sas ri cas re ser vas, ad qui riu, em
1970, o di re i to ex clu si vo de ex plo ra ção da que las ja zi-
das, que vi e ram a se cons ti tu ir na ma i or re ser va de
mi né rio de fer ro do mun do.

Com o tér mi no da mo der na fer ro via li gan do Ca -
ra jás a São Luís, no Ma ra nhão, o pro je to Fer ro Ca ra-
jás ini ci ou a pro du ção em 1985. Esse fato mar cou pro -
fun da men te a his tó ria da em pre sa e do pró prio País.

Hoje a Com pa nhia Vale do Rio Doce atua em 11
Esta dos bra si le i ros e exer ce suas ati vi da des por meio 
de 72 em pre sas co li ga das e as so ci a das, no País e no
ex te ri or, nos seg men tos de fer ro sos, não-fer ro sos,
ener gia, cor po ra ções con tro la das no ex te ri or, com
par ti ci pa ção em em pre sas pro du to ras de ba u xi ta,

alu mi na e alu mí nio, pa pel e ce lu lo se, fer ti li zan tes, em
si de rúr gi cas e em em pre sas de co mér cio ele trô ni co.

Entre tan to, a con tri bu i ção des sa ex tra or di ná ria
em pre sa ao de sen vol vi men to bra si le i ro não se es go-
ta no cam po eco nô mi co. Alcan ça tam bém o cam po do 
de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co na sua área de
in fluên cia por meio do Fun do de Me lho ra men to e De -
sen vol vi men to da Zona do Rio Doce, na sua fase es -
ta tal, e dos re cur sos alo ca dos quan do de sua pri va ti-
za ção (FRD – Fun do de De sen vol vi men to com Re-
cur sos da De ses ta ti za ção), no va lor de R$85,9 mi-
lhões, para apli ca ção nas áre as de sa ú de, sa ne a-
men to e aten ção à cri an ça e ao ado les cen te. Na área
de pre ser va ção am bi en tal, a Vale pos sui, atu al men te,
1,2 mi lhão de hec ta res pro te gi dos na Mata Atlân ti ca
de Mi nas Ge ra is e do Espí ri to San to e na re gião ama -
zô ni ca. O sis te ma de ges tão am bi en tal das mi nas de
mi né rio de fer ro e man ga nês de Ca ra jás foi o pri me i ro
do mun do a re ce ber cer ti fi ca ção ISO 14001.

Mais uma pá gi na da em pre sa co me ça a ser es -
cri ta, des de 1997, quan do ocor reu sua pri va ti za ção.
Na que le ano, o cha ma do Con sór cio Bra sil, li de ra do
pela Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, que pra ti ca-
men te nas ceu jun to com a Vale, ven ceu o le i lão da
Vale do Rio Doce re a li za do na Bol sa de Va lo res do
Rio de Ja ne i ro.

Srªs e Srs. Se na do res, se a Vale é hoje uma
gran de em pre sa com pe ti ti va no co mér cio in ter na ci o-
nal, ge ran do, como dis se mos, mais de US$ 3 bi lhões
de ex por ta ção para o País, sua con tri bu i ção po de rá
ser ain da mais ex pres si va des de que se vi a bi li zem
pro je tos de in ves ti men tos que ve nham a agre gar
mais va lor às suas ex por ta ções, es pe ci al men te as de
mi né rio e pel lets.

No seu sis te ma Sul (Mi nas Ge ra is e Espí ri to
San to), ocor re a opor tu na as so ci a ção en tre o mi né rio
de fer ro e o gás na tu ral exis ten te, com enor me po ten-
ci al de cres ci men to da ofer ta, so bre tu do na cos ta do
Espí ri to San to e nas áre as li mí tro fes do Esta do do Rio 
de Ja ne i ro. Cons ta ta mos que, hoje, a cos ta ca pi xa ba
re ce be a ma i or par ce la dos in ves ti men tos em pros-
pec ção de pe tró leo e gás no País, cri an do-se, des sa
for ma, con di ções al ta men te pro mis so ras para a pro -
du ção de bens de ma i or va lor agre ga do, a exem plo do 
fer ro-es pon ja, do HBI, da pro du ção de pla cas, en tre
ou tros.

Nes se as pec to, a con ver gên cia da po lí ti ca in-
dus tri al e de co mér cio ex te ri or é de fun da men tal im -
por tân cia: se a nos sa do ta ção de fa to res – es pe ci al-
men te o gás na tu ral do li to ral ca pi xa ba e de áre as li -
mí tro fes do Rio de Ja ne i ro – é ex pres si va, há que se
de fi ni rem con di ções fa vo rá ve is de pre ço de gás, para
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que es ses em pre en di men tos, que con tri bu i rão para a
ex pan são das re ce i tas de ex por ta ção do País, se jam
efe ti va men te im ple men ta dos.

Sa be mos que in ten sas ne go ci a ções já fo ram re -
a li za das, in clu si ve no âm bi to de dis cus são do Pla no
de De sen vol vi men to Estra té gi co do Espí ri to San to – o 
Mas ter Plan – en vol ven do a CVRD, a Pe tro bras e, na -
qui lo que diz res pe i to à pro du ção de ener gia, a Espí ri-
to San to Cen tra is Elé tri cas S/A, com o ob je ti vo de en -
con trar um pre ço de gás que vi a bi li ze a sua uti li za ção
como in su mo in dus tri al e como ma té ria-pri ma ener -
gé ti ca.

Esta mos oti mis tas com re la ção a uma so lu ção
ade qua da e viá vel no que diz res pe i to ao pre ço do
gás, já que é in dis pen sá vel apro ve i tar essa van ta gem
es tra té gi ca de que dis po mos para ex pan dir nos sa
pro du ção in dus tri al e de ener gia e, ao mes mo tem po,
di mi nu ir nos sas res tri ções ex ter nas.

A Com pa nhia Vale do Rio Doce pode, por tan to,
ele var sua con tri bu i ção à ge ra ção de di vi sas para o
Bra sil se ti ver mos a com pe tên cia de cons tru ir as con -
di ções ne ces sá ri as no cam po da po lí ti ca in dus tri al
para o me lhor apro ve i ta men to das no vas opor tu ni da-
des de in ves ti men to na me ta lur gia do fer ro e na pro -
du ção do aço, con si de ran do a ca pa ci ta ção tec no ló gi-
ca da em pre sa, ad qui ri da du ran te os úl ti mos 60 anos
de sua exis tên cia, e a nos sa fa vo rá vel do ta ção de re -
cur sos na tu ra is para a ex pan são de uma si de rur gia
bra si le i ra ain da mais mo der na e com pe ti ti va.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao 
fi na li zar a mi nha fala, cum pri men tar todo o cor po di re-
ti vo da Vale do Rio Doce aqui pre sen te, na pes soa do
Dr. Anto nio Mi guel Mar ques, seu Di re tor-Exe cu ti vo,
Pre si den te em exer cí cio; do Dr. Pa u lo Edu ar do Ca bral
Fur ta do, Con se lhe i ro; do Dr. Gu i lher me La a ger, Di re-
tor-Exe cu ti vo; do Dr. Rap ha el Blo i se, Di re tor da em-
pre sa; Dr. Gil son Aran tes, Di re tor da Sa mar co; do Dr.
Car los Aní sio Fi gue i re do, as ses sor da Di re to ria, pe-
din do-lhes que en vi em os nos sos cum pri men tos ao
Dr. Ro ger Agnel li, ao Dr. Arman do Oli ve i ra San tos e à
Drª Car la Gras so, tam bém Di re to res da Vale do Rio
Doce.

Pa ra béns, Vale do Rio Doce!
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res; ilus tres Drs. Anto nio Mi guel Mar-
ques e Gu i lher me La a ger, Di re to res-Exe cu ti vos da
Vale do Rio Doce; Di ri gen tes da Com pa nhia aqui pre -

sen tes; Srªs e Srs. Se na do res; Srªs e Srs. De pu ta dos
aqui pre sen tes; se nho ras e se nho res, cum pri men to
to dos os con vi da dos pre sen tes nes ta ses são em ho -
me na gem à Vale do Rio Doce.

Os 60 anos de exis tên cia da Vale do Rio Doce,
re ve ren ci a dos nes ta ses são mag na do Se na do da
Re pú bli ca, são um re tra to com per fe i ta ni ti dez, que
nada con se gue es ma e cer, do Bra sil que dá cer to, do
Bra sil fiel às ori gens, com pe ne tra do de suas ver da-
des e re al men te com pro me ti do com a sua vo ca ção.

A Vale do Rio Doce é uma li ga ção viva en tre um
pas sa do de pers pec ti vas pro mis so ras e um fu tu ro de
con quis tas so ci a is e eco nô mi cas fe cun das, nas ci das
do apro ve i ta men to in te li gen te dos re cur sos na tu ra is
exis ten tes em nos so ter ri tó rio.

Em 1937, a Câ ma ra dos De pu ta dos de ba tia, em 
cli ma aca lo ra do, a ques tão da “Ita bi ra Iron”. A dis cus-
são ti nha como foco o re gi me de ex plo ra ção das re -
ser vas de mi né rio de fer ro em Mi nas Ge ra is. O De pu-
ta do Arthur Ber nar des, ex-Pre si den te da Re pú bli ca,
em um pro nun ci a men to me mo rá vel, na ses são de 18
de ju nho da que le ano, lem bra va que a Câ ma ra “tem
di an te de si a mais de li ca da ques tão que se lhe tem
pos to des de que o Bra sil se se pa rou po li ti ca men te de
Por tu gal. É a ques tão do nos so mi né rio de fer ro. É o
con tra to da Ita bi ra Iron. É a con ces são pe ri go sa e gra -
tu i ta, a um sin di ca to es tran ge i ro, do mo no pó lio do
mais rico co mér cio em todo o mun do”.

Di zia ain da Arthur Ber nar des: “O Bra sil se va le-
rá do mi né rio como ma nan ci al de re cur sos. Cum pre
re ser var aos na ci o na is a in dús tria da ex tra ção do mi -
né rio de fer ro, a do seu trans por te e a do seu co mér-
cio, por que o Bra sil tem nes se mi né rio a sua ri que za
mais du rá vel”.

E mais adi an te:

“O mi né rio va le rá ouro, e, com o pro-
du to de sua ven da, fo men ta re mos a eco no-
mia na ci o nal, re for ça re mos a re ce i ta, de sen-
vol ve re mos a pros pe ri da de do País e tam-
bém cri a re mos fa cil men te a in dús tria si de-
rúr gi ca bra si le i ra”.

Assim fa la va Arthur Ber nar des, in tran si gen te
de fen sor das ca u sas bra si le i ras. Pa la vras ele tri zan-
tes, car re ga das de es pe ran ça.

A Vale do Rio Doce, na oca sião, ain da não exis -
tia, não pas sa va de um es bo ço nos ge ne ro sos an se i-
os po pu la res, em meio às dis cus sões que agi ta vam
as tri bu nas par la men ta res e as co lu nas dos jor na is.

O Go ver no Ge tú lio Var gas re ve lou-se igual men-
te sen sí vel à tese do apro ve i ta men to pe los bra si le i ros
das co los sa is ja zi das do sub so lo. Essas ja zi das eram
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es ti ma das, em ma pe a men to efe tu a do por geó lo gos e
en ge nhe i ros da épo ca, em três bi lhões de to ne la das,
só no qua dri lá te ro for ma do pe los Mu ni cí pi os de Con -
se lhe i ro La fa i e te, Ma ri a na, Sa ba rá e Ita bi ra, em Mi -
nas Ge ra is.

E o gran de de ba te na ci o nal à vol ta do pal pi tan te
as sun to aca bou de sem bo can do na na ci o na li za ção,
por ato go ver na men tal, da Ita bi ra Iron.

Em mar ço de 1942, Bra sil, Ingla ter ra e Esta dos
Uni dos da Amé ri ca fir ma ram os cha ma dos Acor dos
de Was hing ton, de fi nin do as ba ses para a im ple men-
ta ção, no País, de uma pro du to ra e ex por ta do ra de
mi né rio de fer ro. Pelo que foi pac tu a do, o Bra sil as su-
miu o con tro le das mi nas de Ita bi ra, da es tra da de fer -
ro Vi tó ria-Mi nas e dos bens per ten cen tes à Ita bi ra
Iron.

Em 1º de ju nho do mes mo ano, como fru to ain da
dos acor dos, o Pre si den te Ge tú lio Var gas, que tam-
bém se no ta bi li zou pelo es pí ri to na ci o na lis ta, as si nou
o De cre to-Lei nº 4.352.

A Com pa nhia Vale do Rio Doce pas sou, en tão,
a exis tir.

O que veio de po is é uma lon ga his tó ria, de ex -
tra or di ná ria di men são, que co lo ca à pro va a ca pa ci-
da de bra si le i ra de sa ber tra çar iti ne rá ri os na cons tru-
ção de seu des ti no, a ca pa ci da de bra si le i ra de, co-
nhe cen do a real fi si o no mia do País, sa ber lu tar pela
su pe ra ção dos de sa fi os do pro gres so.

A Vale do Rio Doce, des de seus co me ços he rói-
cos, é o Bra sil dan do cer to. Foi as sim no pas sa do
como em pre sa es ta tal bem-su ce di da. É as sim, na
atu a li da de, como em pre sa pri va da exem plar. A mu-
dan ça no con tro le aci o ná rio não al te rou a es sên cia
das co i sas. A Vale con ti nua ina ba la vel men te fiel à sua 
mar ca de ori gem.

É essa for mi dá vel em pre sa de re cur sos na tu ra is
e hu ma nos que se po si ci o na hoje, no ce ná rio mun di-
al, como a mais im por tan te trans na ci o nal bra si le i ra,
como bem su bli nha seu ilus tre Di re tor-Pre si den te, Dr.
Ro ger Agnel li.

Te nho aqui mu i tos da dos a res pe i to de pro du-
ção, de ex por ta ção, de re cor des que a Vale do Rio
Doce tem ba ti do nes ses úl ti mos tem pos. São da dos
que mos tram a lu cra ti vi da de, a pros pe ri da de, o cres -
ci men to, a pu jan ça des sa em pre sa. A Vale do Rio
Doce re a li za um belo tra ba lho no cam po eco nô mi co e 
so ci al. É uma em pre sa in tran si gen te, por exem plo, na
de fe sa do meio am bi en te e no apre ço às pes so as que 
a ela ser vem.

Não há como es ca par ao em pre go de su per la ti-
vos nas re fe rên ci as às re a li za ções da Vale.

Esta mos di an te da ma i or com pa nhia de mi ne ra-
ção di ver si fi ca da das três Amé ri cas. Esta mos fa lan do
da ma i or ex por ta do ra mun di al de mi né rio de fer ro e
pe lo tas; da se gun da ma i or pro du to ra de man ga nês e
da ter ce i ra ma i or pro du to ra de fer ro-li gas de man ga-
nês do glo bo ter res tre. Não bas tas se tudo isso e es ta-
mos nós, ou tra vez, fren te a re ve la ções de mag ni tu de:
a Vale é a ma i or ex por ta do ra de alu mí nio do Bra sil.
Sua li nha de pro du ção con tem pla ain da re ser vas de
alu mi na, ba u xi ta, ca u lim, ouro, po tás sio. Entre os pro -
je tos es tra té gi cos que de sen vol ve, fi gu ra a pro du ção
de co bre. A em pre sa apos ta pe sa do nes sa área. Até o 
fi nal do ano de 2007, os in ves ti men tos pro gra ma dos,
só nes se seg men to, es ta rão al can çan do a ci fra de 1,5 
bi lhão de dó la res. Em Ca ra jás, no Pará, o Pro je to
Sos se go é apon ta do como a eta pa ina u gu ral de um
pro gra ma am bi ci o so que en ca ra como alvo tor nar a
Vale, nos pró xi mos cin co anos, um dos três ma i o res
pro du to res mun di a is de co bre. A ex pec ta ti va é de que
se con si ga atin gir, até 2007, pro du ção de 690 mil to -
ne la das, equi va len tes a 5% da pro du ção mun di al do
mi né rio.

To dos os es for ços es tão sen do des pen di dos
para que a em pre sa ve nha a ocu par, pro xi ma men te, a
li de ran ça mun di al na ex por ta ção de ba u xi ta e alu mi na.

Não se rão, se gu ra men te, nu me ro sos os exem -
plos no mun do e, es pe ci fi ca men te, no Bra sil, de uma
or ga ni za ção que sa i ba ope rar com ta ma nha efi ciên-
cia, ao mes mo tem po, em cam pos tão di ver si fi ca dos,
quan to a Vale do Rio Doce. Isso se deve ao seu es -
plên di do qua dro pro fis si o nal, aos mo de los ge ren ci a is
ajus ta dos ao di re ci o na men to es tra té gi co, com fo cos
de atu a ção bem de fi ni dos, como de mons tram os re la-
tó ri os. A ca pa ci ta ção da va lo ro sa equi pe da Vale aju -
dou a em pre sa a cons tru ir um ca be dal de co nhe ci-
men tos, que dela fez tam bém for ne ce do ra de tec no lo-
gi as avan ça das nos cam pos da pes qui sa, téc ni cas de 
pro du ção e ges tão par ti ci pa ti va.

Ou tro ele men to re le van te a con si de rar, na ava li-
a ção do pa pel que a em pre sa re pre sen ta no ce ná rio
so ci al e eco nô mi co, é o fato de a Vale con su mir 4,5%
de toda a ener gia ge ra da no Bra sil. Os nú me ros mos -
tram-na como o ma i or con su mi dor iso la do de ener gia
no país.

Essas cir cuns tân ci as atra í ram-na ao mer ca do
de pro du ção de ener gia. Ela está pre sen te, hoje, atra -
vés de par ce ri as, em im por tan tes pro je tos de ener gia
elé tri ca, com di fe ren tes es tá gi os de im plan ta ção.

Como já re gis trei, em se tra tan do de Vale do Rio 
Doce, não há como, ao nar rar-lhe os fe i tos, fu gir aos
su per la ti vos.
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Ela é tam bém a em pre sa bra si le i ra e sul-ame ri-
ca na me lhor qua li fi ca da em lo gís ti ca de trans por tes,
in clu si ve na pres ta ção de ser vi ços para ter ce i ros.
Seus mu i tos anos de boa e van guar de i ra ex pe riên cia
como ope ra do ra de fer ro vi as, por tos e na ve ga ção co -
lo cam-na em po si ção de re al ce nes se mer ca do. A
Vale ope ra, pre sen te men te, em 13 mil qui lô me tros de
li nhas fer ro viá ri as, o que equi va le a qua se a me ta de
de nos sa ma lha fer ro viá ria glo bal. Nes sas li nhas
trans por tam-se 50 por cen to da car ga fer ro viá ria do
país.

O ano de 2001 foi mar ca do na Vale do Rio Doce
pela acu mu la ção de re cor des. Re cor de de ven das
con so li da das de mi né rio de fer ro e pe lo tas, com 143
mi lhões de to ne la das. Re cor de em lu cro, da or dem de 
3 bi lhões e 100 mi lhões de re a is, su pe ri or em 43 por
cen to aos re sul ta dos de 2000. Re cor de nas ex por ta-
ções, que che ga ram a pro du zir re ce i ta de 3 bi lhões e
300 mi lhões de dó la res.

Por es sas ra zões não ca u sa sur pre sa al gu ma
seja a Vale apon ta da como a me lhor e mais com pe ti ti-
va em pre sa de mi ne ra ção da Amé ri ca La ti na. Ca ra-
jás, a ma i or mina de mi né rio de fer ro do pla ne ta, foi a
pri me i ra a ob ter, em 2001, o Cer ti fi ca do ISO 14001.

E o que não di zer da pre o cu pa ção per ma nen te
que ori en ta este for mi dá vel com ple xo de pro du ção de 
ri que zas e de in te gra ção hu ma na, no sen ti do de que
suas ati vi da des, em to dos os pla nos, es te jam sem pre
im preg na dos do es pí ri to da res pon sa bi li da de so ci al!

Isso vem tra du zi do nos pro je tos de re cu pe ra ção
e pro te ção ao meio am bi en te. Em ações so ci a is in ten-
sas nas di fe ren tes re giões em que atua. Nos pro je tos
edu ca ci o na is de sen vol vi dos jun to a co mu ni da des
mar gi na li za das, a po pu la ções in dí ge nas, e que con-
cor rem para a er ra di ca ção da po bre za e a re du ção
das de si gual da des so ci a is e re gi o na is.

A pro te ção ao meio am bi en te é ou tro pon to de
no tá vel re le vân cia nas po lí ti cas ge ren ci a is ado ta das.
A Vale do Rio Doce as se gu ra pro te ção am bi en tal em
flo res tas tro pi ca is e na mata Atlân ti ca, numa área que 
cor res pon de em ex ten são ao ter ri tó rio da Bél gi ca.

Srªs e Srs. Se na do res, as con quis tas da Com -
pa nhia, que aca ba de com ple tar, ago ra em maio, cin -
co anos como pri mo ro sa or ga ni za ção do se tor pri va-
do, exal tam a ca pa ci da de de tra ba lho da gen te bra si-
le i ra, enal te cem o ta len to e a cri a ti vi da de de nos sos
tra ba lha do res e téc ni cos, o tino em pre en de dor e a efi -
ciên cia ne go ci al dos nos sos em pre sá ri os. Des de o
co me ço, na fase es ta tal, até nos sos dias, es ses va lo-
res fo ram co lo ca dos per ma nen te men te à pro va. E o
que a Vale de i xou cla ra men te evi den ci a do é que nada 

re sis te à for ça do tra ba lho per sis ten te, que é uma
mar ca da que la Com pa nhia.

Con ce bi da nos so nhos de an te pas sa dos ilus-
tres, in tér pre tes au da zes em mo men tos di fí ce is, de ge -
nu í no e puro sen ti men to na ci o nal, a Com pa nhia Vale
do Rio Doce é um ver da de i ro sím bo lo da gran de za de
nos so País. É tam bém um exem plo e uma li ção que
apon tam ca mi nhos de re denção eco nô mi ca e so ci al.

É mais do que jus to, por con se guin te, o apre ço e 
o re co nhe ci men to com que o Bra sil, nes ta ce le bra ção
dos 60 anos de vida des sa im por tan te em pre sa, está
a en vol ver to dos os que, no pas sa do e no pre sen te,
com de di ca ção e ide a lis mo, aju da ram a cons tru ir
essa ad mi rá vel his tó ria de su ces so em pre sa ri al, de
in te gra ção so ci al e de afir ma ção bra si le i ra.

Qu e ro con gra tu lar-me com o emi nen te Se na dor
Luiz Otá vio, nos so com pa nhe i ro, re pre sen tan te do
Pará, Esta do em que tam bém está pre sen te essa
gran de Com pa nhia bra si le i ra. S. Exª re que reu em boa 
hora esta ho me na gem que to dos es ta mos pres tan do
à Com pa nhia Vale do Rio Doce, a qual apren de mos,
des de sem pre, a res pe i tar e a ad mi rar.

Qu e ro con gra tu lar-me com esse ani ver sá rio e
de se jar tudo de bom àque la Com pa nhia. Que a Vale
do Rio Doce con ti nue cres cen do e dan do esse exem -
plo ma gis tral de tra ba lho, de de di ca ção, de com pe ti ti-
vi da de e tam bém de pre sen ça no mer ca do ex te ri or,
pon to em que o Bra sil está mais ca ren te!

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta,
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs. Se na do ras e Srs. Se na do-
res, ilus tres con vi da dos, des de aque le já re mo to 1º de 
ju nho de 1942, quan do o Pre si den te Ge tú lio Var gas,
va len do-se da con jun tu ra fa vo rá vel pro pi ci a da pelo
de sen ro lar da Se gun da Gran de Gu er ra, as si nou o
De cre to-lei nº 4.352, cri an do a Com pa nhia Vale do
Rio Doce, a Na ção pas sou a con tar com um ins tru-
men to de gran de va lia para po ten ci a li zar seu pro gres-
so eco nô mi co e so ci al.

Hoje, de cor ri dos 60 anos, a cons ta ta ção ir re tor-
quí vel é que, de lá para cá, essa no tá vel fer ra men ta
do de sen vol vi men to bra si le i ro – que é a Com pa nhia
Vale do Rio Doce – só fez agi gan tar-se em por te e re -
le vân cia, de mons tran do uma ex tra or di ná ria ca pa ci-
da de de su pe rar os sem pre cres cen tes de sa fi os com
que se tem de fron ta do ao lon go de sua vi to ri o sa tra je-
tó ria. São mo ti vos mais que su fi ci en tes para a jus tís si-
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ma ho me na gem que o Se na do Fe de ral pres ta a essa
em pre sa – ge nu i na men te bra si le i ra – na tar de de
hoje.

Com efe i to, a Vale já nas ceu com a vo ca ção da
gran de za, na me di da em que foi cri a da para na ci o na-
li zar a ex plo ra ção da vas ta ja zi da de mi né rio de fer ro
abri ga da no sub so lo do Esta do de Mi nas Ge ra is, no
qua dri lá te ro for ma do pe las ci da des de Con se lhe i ro
La fa i e te, Ma ri a na, Sa ba rá e Ita bi ra.

Esti ma da em três bi lhões de to ne la das, essa ja -
zi da fora de tec ta da na vi ra da do sé cu lo XX e, des de
logo, fez com que a co bi ça de gran des mi ne ra do ras
da Ingla ter ra, dos Esta dos Uni dos, da Bél gi ca e da
Fran ça se ma ni fes tas se. São em pre sas que lo gra ram
com prar, a pre ços ir ri só ri os, boa par te des se pa tri mô-
nio do País. Isso foi pos sí vel por que, à luz da pri me i ra
Cons ti tu i ção Re pu bli ca na, de 1891, as re ser vas mi -
ne ra is per ten ci am aos pro pri e tá ri os das ter ras onde
se lo ca li za vam e po di am ser ex plo ra das por em pre-
sas es tran ge i ras.

Des se modo, as mi nas de Ita bi ra fo ram ad qui ri-
das pela Ita bi ra Iron Ore Com pany, fun da da por en ge-
nhe i ros in gle ses. A mes ma em pre sa as su miu, ain da,
o con tro le aci o ná rio da Estra da de Fer ro Vi tó ria a Mi -
nas – EFVM, uma en tão in ci pi en te fer ro via que, des de
1903, es co a va a pro du ção agrí co la do Vale do Rio
Doce. Mais tar de, em 1919, a Ita bi ra Iron foi com pra da
pelo em pre sá rio nor te-ame ri ca no Per ci val Far qu har,
que ob je ti va va con se guir o mo no pó lio da pro du ção e
ex por ta ção do mi né rio de fer ro da re gião.

A vi tó ria da re vo lu ção de 30, con tu do, co me çou
a de li ne ar a mu dan ça nes se es ta do de co i sas. Como
se sabe, fa zia par te do ideá rio dos re vo lu ci o ná ri os a
na ci o na li za ção das re ser vas mi ne ra is do País. Assim, 
em mar ço de 1942, o Go ver no Var gas con se guiu ob -
ter dos go ver nos in glês e nor te-ame ri ca no a as si na tu-
ra dos Acor dos de Was hing ton, que de ter mi na vam a
trans fe rên cia ao Go ver no bra si le i ro das mi nas de Ita -
bi ra e da Estra da de Fer ro Vi tó ria a Mi nas.

Era o iní cio da edi fi ca ção de um gi gan te que,
des de seus pri me i ros pas sos, evi den ci a va sua vo ca-
ção para o su ces so em ba sa do na di co to mia com pe-
tên cia em pre sa ri al e res pe i to às ri que zas na ci o na is.

A tra je tó ria de su ces so da em pre sa pode ser
ava li a da nos se guin tes fa tos:

– Ape nas sete anos após sua cri a ção
e pou co de po is do fi nal da Gu er ra, em 1949, 
a Com pa nhia Vale do Rio Doce já res pon dia
por nada me nos que 80% das ex por ta ções
bra si le i ras de mi né rio de fer ro;

– Em 1958, pas sa va a atu ar tam bém
no se tor por tuá rio, com o iní cio da ope ra ção
de seu cais no por to de Vi tó ria, no Espí ri to
San to;

–  Em 1962, es ten de suas ati vi da des
para o trans por te aquá ti co, com a cri a ção
da Vale do Rio Doce Na ve ga ção S.A – Do -
ce na ve; e

–  Em 1967, ao com ple tar um quar to
de sé cu lo de exis tên cia, já apa re ce como
uma das seis ma i o res em pre sas ex por ta do-
ras do mun do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
mes mo fren te a uma ex tra or di ná ria jor na da de ou sa-
dia em pre sa ri al, mas cum pre des ta car, uma ou sa dia
es ta tal, pú bli ca. É a his tó ria de uma em pre sa que
nun ca teve medo de cres cer, de ir mais além, de in-
ves tir pe sa da men te na bus ca de seus ob je ti vos,
sem pre co in ci den tes com os in te res ses ma i o res do
de sen vol vi men to na ci o nal.

Em 1971, a Vale cria a Rio Doce Ge o lo gia e Mi -
ne ra ção – Do ce geo, que, com in ves ti men tos da or-
dem de nada me nos que US$82 mi lhões, pro mo veu,
ao lon go de sete anos, a ma i or pes qui sa ge o ló gi ca já
re a li za da no Bra sil em toda a sua his tó ria. Gra ças a
es sas pes qui sas, a Com pa nhia Vale do Rio Doce
acres cen tou 35 no vos de pó si tos mi ne ra is às suas re -
ser vas, en vol ven do 11 di fe ren tes ti pos de mi ne ra is,
em 13 Uni da des da Fe de ra ção.

Di ver sos ou tros mar cos re le van tes da tra je tó ria
da Vale não po dem de i xar de ser men ci o na dos nes te
mo men to, al guns até re pe ti dos, di an te do que já foi
dito pe los Par la men ta res que me an te ce de ram:

– No ano de 1975, a Com pa nhia Vale
do Rio Doce as cen dia à con di ção de ma i or
ex por ta do ra de mi né rio de fer ro do mun do,
de ten do uma im pres si o nan te par ce la de
16% do mer ca do tran so ceâ ni co do pro du to;

– Já em 1976, ao fa tu rar US$717 mi-
lhões com a ex por ta ção de seus pro du tos, a 
Vale tor na-se a ma i or ge ra do ra de di vi sas
do País; e

– Em 1993, al can ça a po si ção de ma i or
pro du to ra de ouro de toda a Amé ri ca La ti na,
com pro du ção de 12 to ne la das por ano.

Pelo con jun to de suas re a li za ções no ano de
1996, a Com pa nhia Vale do Rio Doce re ce be, no
ano se guin te, o tí tu lo de “Empre sa do Ano do Se tor
Mi ne ral”, con ce di do pela re vis ta Bra sil Mi ne ral. Foi
a ter ce i ra vez em que a Com pa nhia Vale do Rio
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Doce re ce beu esse prê mio, cri a do em 1985. Nes sa
opor tu ni da de, en tre os vá ri os as pec tos con si de ra-
dos para a atri bu i ção da hon ra ria es ti ve ram: o vo lu-
me de in ves ti men tos re a li za dos; as des co ber tas de
no vas ja zi das; e o com por ta men to exem plar da em-
pre sa na ad mi nis tra ção dos con fli tos com os ga rim-
pe i ros em Ser ra Les te, no Esta do do Pará.

No en tan to, Srªs e Srs. Se na do res, o even to que
mar cou pro fun da men te a vida da Vale, na que le ano
de 1997, não foi a con quis ta do prê mio re cém-men ci-
o na do. Mil no ve cen tos e no ven ta e sete foi o ano em
que a Com pa nhia Vale do Rio Doce de i xou de ser
uma so ci e da de de eco no mia mis ta, com con tro le aci -
o ná rio do Go ver no Fe de ral, e pas sou às mãos da ini -
ci a ti va pri va da.

Em le i lão re a li za do na Bol sa de Va lo res do Rio
de Ja ne i ro, o Con sór cio Bra sil, li de ra do pela Com pa-
nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal – CSN, sa grou-se ven ce-
dor na dis pu ta re la ti va à pri va ti za ção da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. O gru po ar re ma tou, na que la opor -
tu ni da de, qua se 42% das ações or di ná ri as do Go ver-
no Fe de ral, pa gan do a quan tia de US$3,338 bi lhões,
o que cor res pon deu a um ágio de 20% so bre o pre ço
mí ni mo ar bi tra do. O Con sór cio Bra sil é in te gra do,
além da CSN, pe los fun dos de pen são do Ban co do
Bra sil (Pre vi), da Pe tro bras (Pe tros), da Cesp (Fun da-
ção Cesp) e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (Fun cef),
bem como pe los Ban cos Oppor tu nity e Na ti ons Bank.

Nós, que não com par ti lha mos do rí gi do re ce i-
tuá rio ne o li be ral do cha ma do Esta do Mí ni mo, es ti ve-
mos fir me men te con trá ri os à pri va ti za ção da Vale,
em bo ra não de fen da mos um dog ma tis mo es ta ti zan te
que não te nha por ob je ti vo o bem co mum da so ci e da-
de. Sem pre ti ve mos a con vic ção de que ca re ci am de
con sis tên cia téc ni ca, eco nô mi ca e so ci al os ar gu men-
tos es gri mi dos pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so em fa vor da pri va ti za ção da em pre sa.

Na ver da de, ou es ses ar gu men tos re pre sen ta-
vam ma ni fes ta ções abs tra tas do mais puro fun da-
men ta lis mo ide o ló gi co do tipo “é pre ci so con clu ir o
pro ces so de re for ma do Esta do” e “a pre sen ça do
Esta do em ati vi da des em pre sa ri a is é co i sa do pas sa-
do”, ou cons ti tu íam fal si fi ca ções gros se i ras da re a li-
da de, como “aba ter o es to que da dí vi da pú bli ca” e,
ain da, “di mi nu ir o dé fi cit fis cal” e ou tros dis pa ra tes do
mes mo qui la te, que fo ram uti li za dos pelo Go ver no Fe -
de ral quan do da pri va ti za ção da Vale.

Por re pre sen tar um dos pou cos sis te mas “glo ba-
is” que o País pos sui, com ca pa ci da de au tô no ma de
atra ir in ves ti men tos e fi nan ci a men tos ex ter nos, de re a-
li zar par ce ri as es tra té gi cas e de man ter uma in ser ção
com pe ti ti va num mer ca do in ter na ci o nal al ta men te oli -

go po li za do, a Com pa nhia Vale do Rio Doce, na mi nha
ava li a ção, não de ve ria ja ma is ter sido pri va ti za da.

A di men são eco nô mi ca da Vale, sua ca pa ci da-
de de in ser ção com pe ti ti va no mer ca do glo bal e sua
im por tân cia como ve tor de di na mi za ção eco nô mi ca e
in te gra ção pro du ti va na ci o nal tor nam-na uma fer ra-
men ta fun da men tal para o pla ne ja men to es tra té gi co
do de sen vol vi men to bra si le i ro, uma au tên ti ca “agên -
cia de de sen vol vi men to” ca paz de in du zir a cons ti tu i-
ção de uma ver da de i ra po lí ti ca tec no ló gi co-in dus tri al
para o Bra sil, ra ti fi can do nos sa po si ção de que o con -
tro le da Vale de ve ria ter sido pre ser va do em mãos do
Go ver no Fe de ral.

Ao pri va ti zar a Vale, o Go ver no Fer nan do Hen ri-
que abriu mão de um ins tru men to es sen ci al para
com pa ti bi li zar um pro ces so de in ser ção in ter na ci o nal
com pe ti ti va, com a in te gra ção pro du ti va na ci o nal,
den tro de um pla ne ja men to es tra té gi co que con tem-
plas se uma vi são sis tê mi ca e ho lís ti ca de de sen vol vi-
men to sus ten ta do. E, ao fazê-lo, des con si de rou o fato
de ser o va lor re ce bi do com a pri va ti za ção um mon -
tan te – ve jam bem, Srªs e Srs Se na do res – que cor -
res pon de a me nos de dois me ses dos gas tos fe de ra is
com os ju ros da dí vi da in ter na, cuja ex plo são – é bom
que se lem bre – é con se qüên cia di re ta do mo de lo
eco nô mi co da atu al ad mi nis tra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ver da de
é que a de ci são de pri va ti zar a Vale – como já afir mei
– obe de ceu ao mais cego dog ma tis mo ide o ló gi co ne -
o li be ral. Ali e nou-se um gi gan tes co pa tri mô nio da Na -
ção, cons tru í do ao lon go de mais de cin co dé ca das, e
que não cus ta va um cen ta vo se quer ao Te sou ro Na ci-
o nal. Ao con trá rio, a Vale foi sem pre uma em pre sa lu -
cra ti va.

Hoje, de cor ri dos cin co anos de sua pri va ti za ção,
a Vale con ti nua sua tra je tó ria vi to ri o sa, con so li dan do
sua po si ção como ma i or com pa nhia de mi ne ra ção di -
ver si fi ca da das Amé ri cas e ma i or gru po ex por ta dor
do País. A Vale é, po rém, mu i to mais do que uma em -
pre sa mi ne ra do ra. Sua ma lha fer ro viá ria é a mais ex -
ten sa do Bra sil, con tan do com 15 mil qui lô me tros de
li nhas, e suas vul to sas in ver sões na ge ra ção de ener -
gia elé tri ca já a fa zem um dos ma i o res in ves ti do res do 
País nes se se tor.

De ou tra par te, as pers pec ti vas para o fu tu ro da
em pre sa são as mais al vis sa re i ras pos sí ve is. No se -
tor de trans por tes, a Vale avan ça para con so li dar sua
po si ção não ape nas como uma gran de pres ta do ra
des se ser vi ço, mas tam bém como ges to ra de ser vi-
ços de trans por tes e ex ten sões re la ci o na das e pro ve-
do ra de so lu ções lo gís ti cas.
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Enquan to mi ne ra do ra, a Vale bus ca for ta le cer
sua po si ção de for ne ce do ra de di ver sas ma té ri as-pri-
mas e in su mos para a in dús tria si de rúr gi ca mun di al e, 
as sim, a em pre sa des lan cha pro je tos ap tos a alçá-la
à po si ção de uma das ma i o res pro du to ras mun di a is
de co bre. Enca mi nha-se, ain da, para ser uma das três 
ma i o res pro du to ras mun di a is de ba u xi ta, alu mi na e
alu mí nio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, a des pe i to
de to dos os elo gi os que a em pre sa de fato me re ce e
que aqui re gis tra mos, eu, par ti cu lar men te, não me
pos so fur tar, nes te mo men to, de lem brar gra ves de-
nún ci as re la ci o na das ao pro ces so de pri va ti za ção da
Vale do Rio Doce, em que o ex-Di re tor do Ban co do
Bra sil e ex-ca i xa de cam pa nha do Se na dor Ser ra, Ri -
car do Sér gio, é acu sa do de ter pe di do pro pi na de R$15 
mi lhões ao em pre sá rio Ben ja min Ste in bruch para vi a-
bi li zar a par ti ci pa ção da Pre vi na com pra da que la em -
pre sa de mi ne ra ção. Até hoje, o País não tem uma
res pos ta cla ra se a re fe ri da pro pi na foi ou não paga,
con for me os me i os de co mu ni ca ção di vul gam.

A so ci e da de me re ce uma res pos ta, e va mos co -
brá-la até que se es cla re çam to dos os fa tos re la ci o na-
dos ao caso. O Sr. Ri car do Sér gio, ao ser con vi da do a
pres tar de po i men to à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, res pon deu, por ori en ta ção de seus ad vo ga-
dos, que iria “tudo es cla re cer, num cli ma de se re ni da-
de, de for ma dis cre ta, evi tan do-se as sim re per cus-
sões po lí ti cas nes te pe río do pré-ele i to ral”. To da via,
sua dis po si ção de fa zer tal es cla re ci men to era “pe-
ran te o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral” e pe diu “es -
cu sas por de cli nar do hon ro so con vi te” fe i to pelo Se -
na do Fe de ral, onde não com pa re ceu.

Sem de mé ri to da Po lí cia Fe de ral, é o Se na do fó -
rum me nos ade qua do para ouvi-lo? Esse des res pe i to
ao Se na do Fe de ral é fru to da cer te za de im pu ni da de
que esse tipo de gen te ad qui riu ao lon go dos anos.
Mas te nho cer te za de que isso vai mu dar. Esse caso
pre ci sa ser in ves ti ga do até as úl ti mas con se qüên ci as,
pu nin do-se to dos os cul pa dos.

Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo men to em que
ho me na ge a mos a tra je tó ria da Com pa nhia Vale do
Rio Doce e a sua ex tra or di ná ria con tri bu i ção ao pro -
gres so do Bra sil, por oca sião do trans cur so dos 60
anos de sua cri a ção pelo sa u do so Pre si den te Ge tú lio
Dor ne les Var gas, não po de mos de i xar de con sig nar
nos sa in con for mi da de com a não-pre ser va ção des se
mag ní fi co pa tri mô nio em mãos do povo bra si le i ro.

Com sua his tó ria in ti ma men te vin cu la da ao pro -
ces so de de sen vol vi men to do País ao lon go da se-
gun da me ta de do sé cu lo XX, e a cer te za de que es ta-
mos di an te de um ver da de i ro ins tru men to de pro gres-

so téc ni co e, por tan to, um nú cleo ge ra dor e di na mi za-
dor de im por tan tes ino va ções tec no ló gi cas para o sé -
cu lo que se ini cia, a Vale é de po si tá ria do afe to e do
res pe i to de todo o povo bra si le i ro.

Assim, Sr. Pre si den te, nes te mo men to em que o
Se na do faz esta jus ta ho me na gem, não po de ría mos
de i xar de nos as so ci ar à tão sig ni fi ca ti va data dos 60
anos da fun da ção da nos sa Com pa nhia Vale do Rio
Doce.

À Admi nis tra ção, aos fun ci o ná ri os e às fun ci o-
ná ri as da Vale do Rio Doce, nos sos cum pri men tos.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor 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, gos ta ria ini ci al-
men te de di zer que eu, o Se na dor Ger son Ca ma ta e,
te nho cer te za, o povo ca pi xa ba subs cre ve mos o dis -
cur so apre sen ta do pelo Se na dor Ri car do San tos. Os
ca pi xa bas têm mo ti vos de so bra para co me mo rar e,
ao mes mo tem po, de ba ter os 60 anos da Vale do Rio
Doce.

Sa ú do o Dr. Anto nio Mi guel Mar ques, Pre si den te
em exer cí cio da Vale, as sim como os di re to res, os téc -
ni cos e os pro fis si o na is que tra ba lham na em pre sa.

Sr. Pre si den te, que ro tam bém sa u dar o Se na dor
Luiz Otá vio, re pre sen tan te do Pará nes ta Casa, pela
fe liz ini ci a ti va des ta ho me na gem, de cujo re que ri men-
to tam bém fui sig na tá rio.

A Com pa nhia Vale do Rio Doce, a par tir da dé -
ca da de 40, exer ce não só no Esta do do Espí ri to San -
to, mas tam bém no Esta do vi zi nho de Mi nas Ge ra is,
um pa pel eco nô mi co des ta ca do, e co me mo rar es ses
60 anos de exis tên cia faz todo sen ti do. Foi uma ati tu-
de ex tre ma men te po si ti va do Se na do.

Sa ú do os fun ci o ná ri os da Vale, que, hoje, cor -
res pon dem a um efe ti vo de mais de 20 mil pes so as di -
re ta men te li ga das à em pre sa, sem con tar os seus
inú me ros pres ta do res de ser vi ço.

Gos ta ria de ci tar, ain da, duas per so na li da des
que mar ca ram a his tó ria da em pre sa. Eli e zer Ba tis ta,
já re fe ri do pelo Se na dor Ri car do San tos, foi uma fi gu-
ra vi si o ná ria, cujo pa pel foi de fun damen tal im por tân-
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cia no pla ne ja men to e no sal to que essa em pre sa
deu a par tir da sua per cep ção de opor tu ni da de no
mun do. A ou tra fi gu ra que que ro re ve ren ci ar é o Dr.
Schet ti no, o úl ti mo Pre si den te da Vale es ta tal, que,
pos so di zer, foi um gran de par ce i ro da nos sa ad mi-
nis tra ção à fren te da Pre fe i tu ra de Vi tó ria. Na que la
épo ca, a Vale teve um pa pel mu i to im por tan te na re la-
ção com a co mu ni da de; foi um par ce i ro im por tan te no
tra ba lho que con se gui exer cer para mu dar sig ni fi ca ti-
va men te o pa drão e a qua li da de de vida da po pu la ção
da ci da de de Vi tó ria.

Vou ci tar, ra pi da men te, dois mar cos im por tan tes
na his tó ria da Vale. Qu an do eu era me ni no, vi si tei a
obra do Por to de Tu ba rão, acom pa nhan do meu fa le ci-
do pai, na ci o na lis ta de car te i ri nha, que ti nha, du ran te
toda sua vida, de fen di do es sas ban de i ras, e que vi -
bra va com aque la cons tru ção. O Por to de Tu ba rão
mu dou a lo gís ti ca do trans por te de mi né rio, re fle tin do
em vá ri os pa í ses.

Ou tro mar co é Ca ra jás, que con si de ro um ou tro
mo men to da Vale, na sua ex pan são para o Nor te. Tive 
opor tu ni da de de co nhe cer Ca ra jás tam bém no pe río-
do em que fui Pre fe i to de Vi tó ria. Con fes so que fi quei
ab so lu ta men te im pres si o na do com aque la mina a
céu aber to, sua di men são e sua po ten ci a li da de.

Acre di to que o fu tu ro guar da um im por tan te pa -
pel para a Vale do Rio Doce. Como em pre sa es ta tal e
agên cia de de sen vol vi men to, in du ziu o de sen vol vi-
men to e aju dou as co mu ni da des a en con tra rem no-
vas pos si bi li da des de cres ci men to eco nô mi co e, con -
se qüen te men te, de ge ra ção de ren da e de in clu são
dos se res hu ma nos no de sen vol vi men to de nos sas
co mu ni da des. Acho que a Vale tem um pa pel mu i to
im por tan te no fu tu ro.

Em re la ção ao Espí ri to San to, o Se na dor Ri car-
do San tos já foi mu i to cla ro ao ex pres sar que a nos sa
ex pec ta ti va em re la ção a Vale é a mes ma que de sen-
vol ve mos em re la ção à Com pa nhia Si de rúr gi ca de
Tu ba rão e a ou tros gran des pro je tos eco nô mi cos e in -
dus tri a is no Esta do do Espí ri to San to: a ver ti ca li za ção
da sua pro du ção.

O Espí ri to San to tem avan ça do mu i to na des co-
ber ta e na ex plo ra ção de gás na tu ral. Pre ci sa mos
agre gar va lor. Se foi um pas so im por tan te a cons tru-
ção e o fun ci o na men to de sete usi nas de pe lo ti za ção,
in clu si ve uma cons tru í da no pe río do em que exer ci o
man da to de Pre fe i to de Vi tó ria, en ten do que a Vale
pre ci sa dar um pas so à fren te. E co me mo rar 60 anos
sig ni fi ca isto: re lem brar fi gu ras his tó ri cas, va lo ri zar
sua mão-de-obra, va lo ri zar os apo sen ta dos que de -
ram suas vi das, suas in te li gên ci as, suas cri a ti vi da des
pelo cres ci men to da em pre sa e, con se qüen te men te,

pelo cres ci men to do Bra sil e das re giões nas qua is
está in se ri da.

A Vale está de sa fi a da a no vos pas sos. E no vos
pas sos sig ni fi cam agre ga ção de va lo res na sua ca de-
ia pro du ti va, ver ti ca li za ção da sua ca de ia pro du ti va. A
pos si bi li da de de a Vale evo lu ir nes sa di re ção é mu i to
im por tan te. Po de mos com bi nar o gás, o mi né rio de
fer ro, com a pos si bi li da de de pro du ção, por exem plo,
de fer ro es pon ja, no Esta do do Espí ri to San to.

São es ses e ou tros de sa fi os que a Vale tem pela 
fren te.

Ago ra, de po is de pri va ti za da, a Vale pode evo lu-
ir mu i to. Não te mos ne nhum pre con ce i to se a Vale era 
es ta tal on tem e, hoje, é pri va da. O que im por ta para
nós, bra si le i ros, é que ela cum pra o seu pa pel, cres -
ça, de sen vol va-se, in vis ta em no vos ne gó ci os, ex pan-
da as suas ati vi da des, gere em pre gos, gere ri que za
para o País.

Fica aqui a nos sa sa u da ção de ca pi xa bas e a
nos sa ex pec ta ti va, evi den te men te, de que a Vale
man te nha os in ves ti men tos no Espí ri to San to, au-
men te suas ati vi da des, gere no vas opor tu ni da des e
no vos em pre en di men tos no nos so Esta do. Esse é o
de sa fio que co lo ca mos para a Vale para os pró xi mos
30, 60 anos. E que ela cu i de mu i to bem das re giões
onde está in se ri da.

É cu ri o so que, quan do Pre fe i to, eu te nha vi vi do
uma re la ção po si ti va com a Vale, que era es ta tal, e
uma re la ção tu mul tu a da com a CST, que era pri va da.
A CST foi pri va ti za da e mon tou uma bela re la ção com
a co mu ni da de onde está in se ri da. A Vale está vi ven do
os pri me i ros pas sos da pri va ti za ção e o que es pe ra-
mos é que ela faça par te da vida, do dia-a-dia das co -
mu ni da des onde tra ba lha. Que bus que o lu cro, o que
é pró prio da vida eco nô mi ca, mas que bus que tam-
bém a pos si bi li da de de in clu ir es sas re giões no de-
sen vol vi men to eco nô mi co do País.

Fica aqui a mi nha sa u da ção rá pi da, mo des ta, e,
aci ma de tudo, a subs cri ção mi nha e do Se na dor Ger -
son Ca ma ta ao pro nun ci a men to de ta lha do que apre -
sen tou o Se na dor Ri car do San tos nes ta tar de.

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 no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cum pri men to
todo o cor po di ri gen te da Com pa nhia Vale do Rio
Doce na pes soa do seu Pre si den te in te ri no, Di re-
tor-Exe cu ti vo Antô nio Mi guel Mar ques.
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Mu i to se tem fa la do nes te ple ná rio so bre pro pi-
nas, en ri que ci men to ilí ci to, com por ta men to an tié ti co,
etc., in clu si ve na pre sen te data. Con si de ro que o País
e a Na ção pre ci sam for ta le cer sua fé no fu tu ro, a par -
tir de ele men tos po si ti vos que se uni ri am ao lon go da
nos sa His tó ria. Nos úl ti mos tem pos, o gi gan te bra si le-
i ro, há mu i to des per to, vem, ape sar de tudo, as su min-
do seu pa pel no con cer to das na ções.

Entre tan to, no bres Co le gas, cons tru ir um país
com as di men sões ter ri to ri a is do nos so é tra ba lho
para mu i to tem po! Por isso, ao par ti ci par des ta so le ni-
da de em ho me na gem aos 60 anos de fru tí fe ra exis -
tên cia da Com pa nhia Vale do Rio Doce, é com mu i ta
sa tis fa ção que re lem bro o nome do gran de es ta dis ta
e ho mem pú bli co, fun da dor do Par ti do Tra ba lhis ta
Bra si le i ro: Ge tú lio Var gas.

A in dus tri a li za ção no Bra sil so freu um gran de
im pul so a par tir de 1940, em con se qüên cia da po lí ti ca
eco nô mi ca na ci o na lis ta e pro te ci o nis ta do Pre si den te
Var gas. Ma no bran do in te li gen te men te, Var gas in for-
mou, em maio de 1940, ao De par ta men to de Esta do
nor te-ame ri ca no, que a em pre sa ale mã Krupp es ta va
dis pos ta a cons tru ir uma usi na de aço no Bra sil. Na -
que la épo ca, a Ale ma nha de Hi tler já ha via ini ci a do a
Se gun da Gu er ra Mun di al. A es tra té gia de Ge tú lio re -
sul tou na ofer ta de um em prés ti mo de US$20 mi-
lhões, a ser re a li za do pelo Exim bank.

Com esse em prés ti mo, foi ini ci a da a cons tru ção
da usi na de Vol ta Re don da, cri an do-se as sim a Com -
pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal.

A par tir de 1942, as re la ções en tre os Pre si den-
tes Var gas e Ro o se velt se tor na ram mais amis to sas,
e au men ta ram os em prés ti mos do Exim bank; o Go-
ver no Fe de ral, en tão, am pli ou os in ves ti men tos es ta-
ta is no pla no da in fra-es tru tu ra. Em con se qüên cia,
nas ceu a Com pa nhia Vale do Rio Doce. Esta va ga-
ran ti do o con tro le da ma té ria-pri ma para a in dús tria
pe sa da bra si le i ra que sur gia.

Ini ci al men te, no bres Co le gas, a Vale foi cri a da
com a fi na li da de de de sen vol ver a ex tra ção de mi né ri-
os e man ga nês nas imen sas re ser vas do Qu a dri lá te-
ro Fer rí fe ro de Mi nas Ge ra is. No pós-guer ra, a im plan-
ta ção da gran de si de rur gia no Bra sil am pli ou a im por-
tân cia des sa em pre sa, que se tor nou um ele men to
cru ci al tam bém para o abas te ci men to do cres cen te
mer ca do in ter no.

O Qu a dri lá te ro Fer rí fe ro com pre en de uma área
de 8.000 km², li mi ta da pe las ci da des de Con se lhe i ro
La fa yet te, Ma ri a na, Sa ba rá e Ita bi ra. Explo ran do os
ex ten sos de pó si tos des sa mi cror re gião, a Vale do Rio
Doce se tor nou a ma i or em pre sa pro du to ra de mi né-
rio de fer ro do Bra sil.

Na dé ca da de 70, a Vale di vul gou o do cu men to
“Ama zô nia Ori en tal – Um Pro je to Na ci o nal de Expor -
ta ção”, cujo con te ú do era uma pro pos ta de ex plo ra-
ção da área de atu a ção da Gran de Ca ra jás; além da
ex tra ção mi ne ral, com pre en de gran des pro je tos agro -
pe cuá ri os e ma de i re i ros. O imen so po ten ci al de Ca ra-
jás in clui a ma i or con cen tra ção de mi né rio de fer ro de
alto teor do mun do, além de im por tan tes re ser vas de
alu mí nio, co bre, man ga nês, ouro, ní quel e es ta nho.

O Pro je to Fer ro Ca ra jás, se nho res, foi a pon ta
de lan ça des se am plo pro gra ma. A par tir daí, a Vale
cons tru iu e ope ra a Estra da de Fer ro Ca ra jás, que liga 
as re giões pro du to ras do mi né rio a São Luís do Ma ra-
nhão, numa dis tân cia de 890 Km.

Em ju lho de 1971, foi cri a da a Rio Doce Ge o lo-
gia e Mi ne ra ção S.A., cujo ob je ti vo é atu ar na ex plo ra-
ção mi ne ral e ge rar in ves ti men tos para o pro gra ma de 
di ver si fi ca ção da Vale. Des de sua cri a ção, a Do ce geo
des co briu e ava li ou mais de cem de pó si tos mi ne ra is
para a Com pa nhia Vale do Rio Doce e suas co-li ga-
das, ob ten do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos em re ser vas
em ca u lim, co bre, ouro, man ga nês, ba u xi ta, ní quel, ti -
tâ nio, fos fa to e es ta nho.

Na dé ca da de 90, a pro du ção de mi né rio de fer -
ro em Ca ra jás atin ge seu re cor de, com 45,8 mi lhões
de to ne la das. Tam bém a es tra da de fer ro atin ge o má -
xi mo no trans por te de car gas: 50,1 mi lhões de to ne la-
das. O lu cro da Vale su pe ra R$1 bi lhão – o me lhor de -
sem pe nho da his tó ria da Com pa nhia, que con ta com
um efe ti vo su pe ri or a 10 mil em pre ga dos.

Ao lon go do tem po, a Com pa nhia Vale do Rio
Doce es ta be le ce uma sé rie de co li ga ções, com pro-
mis sos, con vê ni os, par ti ci pa ções; de sen vol ve pro je-
tos, re ce be di ver sos prê mi os e di ver si fi ca sua área de
atu a ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fun da-
dor do Par ti do Tra ba lhis ta Bra sile i ro, pro va vel men te o
Pre si den te da Re pú bli ca mais ace i to pelo povo bra si le-
i ro – Ge tú lio Var gas – mu i to se or gu lha ria de sua cri a-
ção: a Com pa nhia Vale do Rio Doce, cujo de sem pe nho
é mo ti vo de sa tis fa ção para todo ci da dão bra si le i ro.

Su pe ran do, porém, os prin cí pi os eco nô mi cos
de pro du ção e lu cro, des ta ca-se o com pro mis so da
Vale com o con ce i to eco ló gi co de de sen vol vi men to
sus ten tá vel. Sua po lí ti ca am bi en tal de fi ne que o res -
pe i to ao meio am bi en te é um fa tor fun da men tal para a 
com pe ti ti vi da de da em pre sa, de ven do ser apro pri a-
da men te con si de ra do no de sen vol vi men to dos seus
ne gó ci os, pro je tos, pro du tos e ser vi ços.

Assim, des de an tes do sur gi men to da de ter mi-
na ção le gal, a Com pa nhia Vale do Rio Doce vem re a-
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li zan do Estu dos de Impac to Ambi en tal; bus ca sem pre
atu ar de for ma pre ven ti va e cor re ti va, mo ni to ran do os
as pec tos eco ló gi cos as so ci a dos às suas ati vi da des,
que pos sam com pro me ter a qua li da de do ar, das
águas e do solo. Esse pro gra ma con tem pla, ou tros-
sim, ações jun to às co mu ni da des in dí ge nas em sua
área de atu a ção, es pe ci al men te vol ta das para sa ú de,
edu ca ção, in fra-es tru tu ra e pro mo ção do de sen vol vi-
men to.

Por es sas re a li za ções, a Vale se cons ti tui, atu al-
men te, na prin ci pal par ce i ra pri va da do Iba ma, or ga ni-
zan do, de for ma eco ló gi ca e eco no mi ca men te sus ten-
tá vel, as ati vi da des de pes qui sa ci en tí fi ca, ex plo ra ção
de re cur sos na tu ra is, pro te ção da bi o di ver si da de e do
pa tri mô nio his tó ri co e ar que o ló gi co, de edu ca ção am -
bi en tal, re cre a ção, la zer e tu ris mo en tre ou tras.

Um dos mu i tos exem plos des sa atu a ção res-
pon sá vel se en con tra no Esta do do To can tins, no Mu -
ni cí pio de Almas, onde a Vale pro ce deu à ex plo ra ção
de ouro, até o ano 2000, quan do a re ser va pró xi ma da 
su per fí cie se es go tou. Pa ra li sa das as ati vi da des, a
Com pa nhia vem re a li zan do a re com po si ção da que le
am bi en te na tu ral, ati vi da de que em pre ga, pre fe ren ci-
al men te, es pé ci es na ti vas, uti li zan do as téc ni cas de
plan tio mais ade qua das ao lo cal em ques tão.

A Vale vem ope ran do, sa tis fa to ri a men te, um ra -
mal de 200 Km da Estra da de Fer ro Ca ra jás, no Esta -
do do Ma ra nhão, li gan do o Mu ni cí pio de Aça i lân dia
ao de Por to Fran co, a 715 Km de São Luiz. No ano de
2001, o vo lu me de car ga trans por ta da su pe rou 600
mil to ne la das.

A po pu la ção e os em pre sá ri os do Esta do de To-
can tins aguar dam com in te res se que a Va lec – em-
pre sa co li ga da à Com pa nhia Vale do Rio Doce – con -
clua a cons tru ção da Fer ro via Nor te-Sul. É gran de a
ex pec ta ti va, por que a re du ção dos cus tos de trans-
por te pos si bi li ta o in cre men to da pro du ção de grãos
nos dois Esta dos – Ma ra nhão e To can tins –-, au men-
tan do a mo vi men ta ção e o em bar que pelo ter mi nal
ma rí ti mo de Pon ta de Ma de i ra, con si de ra do hoje um
dos por tos mais es tra té gi cos do Bra sil e do mun do. A
pre vi são, hoje, é a de que a fer ro via che gue a Co li nas,
em 2004, e a Cou to Ma ga lhães, em 2005.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to há
que ser dito ain da so bre a im por tân cia da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. Não de se jo me alon gar, po rém, e
en cer ro este pro nun ci a men to com pa la vras do gran -
de es ta dis ta Ge tú lio Var gas, cuja me mó ria in di re ta-
men te re ve ren ci a mos hoje e para quem o pa pel do
Go ver no:

É a pró pria ima gem re fle ti da da Pá tria
na soma das suas as pi ra ções e no con jun to
das suas le al da des. É a ema na ção do povo
e, como tal, o ser vo da sua von ta de, o pro-
ve dor das suas ne ces si da des, a for ça hu-
ma ni za da e sen sí vel que pre si de as re la-
ções da sua vida so ci al, no sen ti do da co o-
pe ra ção e da har mo nia das clas ses e dos
in te res ses.

Pa ra be ni zo a Com pa nhia Vale do Rio Doce pe -
los seus 60 anos de pro fí cuo fun ci o na men to e tam-
bém a to dos aque les que co la bo ra ram para tan to. A
me mó ria do gran de Ge tú lio Var gas está in de le vel-
men te as so ci a da a to das es sas re a li za ções.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro-
cí nio 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 ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
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, não
me vou alon gar, até por que es ta mos che gan do ao ho -
rá rio da Ordem do Dia, mas eu não po de ria de i xar de
me ma ni fes tar nes ta ses são es pe ci al, que co me mo ra
os 60 anos da Com pa nhia Vale do Rio Doce, em pri -
me i ro lu gar, pelo fato de ser fun ci o ná rio des sa em pre-
sa; em se gun do lu gar, por que o tema Vale do Rio
Doce es te ve em de ba te, nes ta Casa, por dois anos
se gui dos, oca sião em que de sen vol ve mos uma luta
con tra a sua pri va ti za ção e achá va mos que o Con-
gres so Na ci o nal de ve ria ter-se ma ni fes ta do a res pe i to
da pri va ti za ção.

Nes se pe río do, de ba te mos um pro je to de lei que 
dava po der ao Con gres so Na ci o nal de se ma ni fes tar
e, por di ver sas ve zes, tra ça mos um per fil da Vale do
Rio Doce, da sua im por tân cia para o Bra sil, do seu
pa pel tí pi co de agên cia de de sen vol vi men to atu an te
em di ver sos Esta dos do Bra sil, su pe ri or ao de uma
sim ples em pre sa.

Ela foi pri va ti za da e, ago ra, mal do sa men te, sur -
gi ram in for ma ções, na im pren sa, de que o De pu ta do
Alo i zio Mer ca dan te, na con di ção de Asses sor do Sin -
di ca to dos Ban cá ri os, à épo ca, ha via re co men da do
ao sin di ca to, como dono da Pre vi e aci o nis ta da Vale
do Rio Doce, que se ali nhas se ao con sór cio que aca -
bou ven ce dor. Alguns ten tam mos trar que ha via uma
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di ver gên cia ou in te res ses es cu sos por trás de ma ni-
fes ta ções do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, in clu si ve
che gan do a di zer: “Enquan to o PT lu ta va con tra a pri -
va ti za ção, o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, de for ma
so ler te, atu a va para in flu en ci ar na for ma ção de um
con sór cio.”

Qu e ro di zer àque les que se pro põem a jo gar a
cul pa so bre o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te por uma
ação in de vi da que me in clu am tam bém no ban co dos
réus, por que no dia se guin te à pri va ti za ção da Vale do 
Rio Doce, quan do vi e ram me per gun tar a res pe i to do
re sul ta do do le i lão, eu dis se: “Pelo me nos ga nhou um
con sór cio que, na mi nha opi nião, vai con ti nu ar re pre-
sen tan do os in te res ses do Bra sil.” Um dos prin ci pa is
aler tas que fa zía mos com re la ção à pri va ti za ção era
exa ta men te quan to ao ris co de a em pre sa vir a ser
ven di da, fos se para cli en tes, fos se para con cor ren tes,
pois ava liá va mos que qual quer das duas al ter na ti vas
po de ria tra zer ris cos para a con ti nu i da de da Vale do
Rio Doce no pa pel de agen te de de sen vol vi men to do
Bra sil e de de fen so ra dos in te res ses na ci o na is.

Por tan to, que ro re lem brar esse epi só dio para de -
mons trar que a ma ni fes ta ção que di ver sos di ri gen tes
par ti dá ri os fi ze ram a par tir do re sul ta do do con sór cio
não ti ve ram nada a ver com o pro ces so de luta con tra a
pri va ti za ção. Tí nha mos uma ava li a ção ab so lu ta men te
po lí ti ca de que, na me di da em que a pri va ti za ção era
ine vi tá vel, pelo me nos o gru po ven ce dor po de ria con ti-
nu ar de sen vol ven do um tra ba lho de for ta le ci men to da
Vale do Rio Doce na li nha que de fen día mos.

Não vou en trar na dis cus são so bre se a em pre-
sa te ria atin gi do os ín di ces de cres ci men to e lu cra ti vi-
da de atu a is se con ti nu as se sen do es ta tal. Lem bro, in -
clu si ve, que, quan do se ini ci ou o de ba te na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, o en tão Pre si den te, Dr.
Schet ti no, fez uma pre vi são dos cin co anos fu tu ros da 
Vale do Rio Doce – como isso acon te ceu em 1995,
es ses cin co anos já são pas sa do -, em que de mons-
tra va que, em fun ção da pró pria di mi nu i ção do dis-
pên dio da Vale do Rio Doce, com amor ti za ção da im -
plan ta ção do Pro je to Ca ra jás, in de pen den te men te da 
pri va ti za ção, a Vale te ria ín di ces de lu cra ti vi da de se -
me lhan tes aos que tem hoje.

Por tan to, se es ses ín di ces te ri am sido atin gi dos
caso a em pre sa con ti nu as se a ser es ta tal é uma po -
lê mi ca que não irei tra zer. Eu acho que sim, mas,
como dis se, a dis cus são da pri va ti za ção ou não foi
su pe ra da e, hoje, é um fato con su ma do. A nos sa
obri ga ção é con ti nu ar de fen den do que a em pre sa
per ma ne ça na li nha atu al, com uma par ti ci pa ção
cada vez ma i or no mer ca do em que atua e ex pan din-
do os seus ne gó ci os.

Lem bro-me que quan do a em pre sa che gou a
Ser gi pe, em 1992, para atu ar no se tor de fer ti li zan tes,
ex plo ran do a úni ca mina de po tás sio do He mis fé rio
Sul, al gu mas pes so as com quem con ver sei che ga-
ram a me di zer que a Vale es ta va indo para Ser gi pe
por de ter mi na ção go ver na men tal, mas que não acre -
di ta vam no su ces so da que le em pre en di men to, afir -
man do, con cre ta men te: “Nós pe ga mos um pe pi no;
pe ga mos um aba ca xi que ire mos ten tar des cas car.” E
eu, como uma das pes so as que acre di ta vam que
aque le em pre en di men to, se de sen vol vi do com com -
pe tên cia téc ni ca e efi ciên cia, po de ria ser lu cra ti vo,
dis cor dei des sa ava li a ção pes si mis ta que era fe i ta pe -
los pró pri os ge ren tes da Vale do Rio Doce.

Hoje, de cor ri dos dez anos, é com jú bi lo que che -
ga mos à con clu são de que es tá va mos cer tos em re la-
ção ao em pre en di men to de Ser gi pe. A Vale do Rio
Doce está atin gin do e que bran do to dos os re cor des
de pro du ção na que la mina e já está sen do de sen vol-
vi do um pro je to de ex pan são, vi san do a au men tar a
pro du ção para 850 mil to ne la das anu a is, que, se gun-
do in for ma ções, será im ple men ta do no ano de 2005.

Isso de mons tra, em pri me i ro lu gar, a ca pa ci da-
de da em pre sa; em se gun do lu gar, que a luta pela
con ti nu i da de da que le em pre en di men to de ex plo ra-
ção dos re cur sos mi ne ra is de Ser gi pe, pela pró pria
im por tân cia que ti nha para o Esta do, não era ex clu si-
va da Opo si ção. De sen vol ve mos uma am pla mo bi li-
za ção, no Esta do de Ser gi pe, con tra a ex tin ção da en -
tão Pe tro mi sa e a ten ta ti va de fe cha men to da que le
em pre en di men to, como pre ten dia o Go ver no Col lor, à 
épo ca, por que a sua in ten ção não era sim ples men te
a de ex tin guir a em pre sa Pe tro mi sa, mas de fe char o
em pre en di men to Ta qua ri/Vas sou ras.

De cor ri dos dez anos, é com sa tis fa ção que ve -
mos que esse foi mais um em pre en di men to de su ces-
so da Com pa nhia Vale do Rio Doce, a exem plo de
tan tos ou tros, em tan tas ou tras áre as, na ex plo ra ção
de re cur sos mi ne ra is.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor José Edu ar do Du -
tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
jam as pa la vras de V. Exª, Se na dor José Edu ar do Du -
tra, e da Se na do ra Emi lia Fer nan des tam bém as pa la-
vras da Li de ran ça do PT, do Blo co de Opo si ção, em
ho me na gem aos 60 anos da cri a ção da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. So bre tu do por ser V. Exª um geó lo-
go, fun ci o ná rio da Vale do Rio Doce, com mu i to ma i or
pro pri e da de pôde dis tin guir a im por tân cia des sa
Com pa nhia na his tó ria eco nô mi ca do Bra sil, des de a
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sua cri a ção, ao tem po do Pre si den te Ge tú lio Var gas.
Sem pre que é ana li sa da a his tó ria de uma em pre sa
como a Vale do Rio Doce, como a Pe tro bras e em pre-
sas que ex plo ram os re cur sos na tu ra is, nos vêm à
men te a pro po si ção e a prá ti ca que exis tem em al guns
pa í ses, de como os re cur sos na tu ra is são, de al gu ma
ma ne i ra, de pro pri e da de de toda a po pu la ção bra si le-
i ra, de to dos aque les que ha bi tam o nos so País. É mu -
i to im por tan te. Ma i or é a res pon sa bi li da de da que les
que di ri gem uma em pre sa como a Vale do Rio Doce
de fa zer com que a ri que za acu mu la da, de cor ren te de 
suas ati vi da des, re al men te se es ten da para o be ne fí-
cio de toda a po pu la ção. É este o pro pó si to prin ci pal
das pa la vras de V. Exª e a do PT, que tam bém in cor-
po ra a nos sa ho me na gem à cri a ção des ta em pre sa
tão im por tan te para os des ti nos do País.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Edu ar do Su plicy, com sa tis fa ção in-
cor po ro o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to.

Con cluo as mi nhas pa la vras, de se jan do que
esta com pa nhia – que, ao lon go des ses 60 anos tan -
tos be ne fí ci os tem tra zi do para o nos so País – con ti-
nue com a mes ma com pe tên cia e efi ciên cia, re co nhe-
ci das in ter na ci o nal men te.

Sa ú do, em es pe ci al, os re pre sen tan tes da Vale
do Rio Doce aqui pre sen tes – meus pa trões e meus
co le gas.

E, mais uma vez, ma ni fes to a mi nha sa tis fa ção
pela opor tu ni da de de fa lar nes ta ses são de ho me na-
gem, re a li za da hoje no Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar-
do Du tra 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 su ces si va men te pe los Srs. Edi-
son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, e Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, como úl ti mo ora dor, o Vice-Pre si den te des ta
Casa, o no bre Se na dor Edi son Lo bão.

Logo após a fala de S. Exª, pas sa re mos à
Ordem do Dia. 

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, es te ve bem ins pi-
ra do o Se na dor Luiz Otá vio quan do so li ci tou esta ho -
me na gem.

Cri a da há 60 anos, a Com pa nhia Vale do Rio
Doce pas sou a ser si nô ni mo de su ces so e de êxi to em 
tudo quan to fa zia e faz. Sem pre que se quis dar um
exem plo de ação di nâ mi ca nes te País, em ma té ria de

ad mi nis tra ção, ci tou-se, ao lon go des ses anos, a
Com pa nhia Vale do Rio Doce. 

O en tu si as mo, ao lon go des se tem po, não era
ape nas das au to ri da des go ver na men ta is e se quer dos
di re to res da Vale, mas tam bém de seus fun ci o ná ri os.

A Vale, por todo esse tem po, foi res pon sá vel
pela cri a ção de inú me ras ou tras em pre sas, gra ças à
sua pre sen ça di nâ mi ca e fe cun da no que diz res pe i to
ao in te res se na ci o nal.

No iní cio, ima gi na va-se que se tra ta va de uma
em pre sa de Mi nas Ge ra is; de po is veio o con ce i to de
que tam bém per ten cia ao Espí ri to San to. Mais tar de
foi o Ma ra nhão quem se be ne fi ci ou da pre sen ça da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. 

E quan do digo que foi ge ra do ra de ten tá cu los
pro du ti vos dou um exem plo: a gran de usi na de Tu cu-
ruí, sem a qual este País, no ano pas sa do, te ria pa ra li-
sa do in te i ra men te as suas ati vi da des, só foi pos sí vel
gra ças a um con jun to de cir cuns tân ci as, en tre as qua -
is a pre sen ça da Com pa nhia Vale do Rio Doce, no
Ma ra nhão, para trans por tar o mi né rio até São Luís,
para a Alcoa, que ali pro duz e ex por ta alu mí nio.

Na mes ma oca sião, com mo ti va ção, veio a
Albras, no Pará, per ten cen te à Vale do Rio Doce e a
uma ou tra em pre sa ja po ne sa. Esses gran des con su-
mi do res de ener gia elé tri ca fo ram, por tan to, os mo ti va-
do res do sur gi men to de Tu cu ruí, que não sur gi ria tam -
bém sem a pre sen ça da Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Devo di zer que o nos so País, a par tir de 1964,
pas sou por uma fase de gran de de sen vol vi men to,
com a cri a ção de de ze nas de es ta ta is, mas a Vale do
Rio Doce pre ce deu a tudo isso, dan do o exem plo às
no vas es ta ta is que sur gi am.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu era
Se na dor, em 1986, quan do o Pre si den te da Re pú bli-
ca, José Sar ney, en ca mi nhou ao Se na do uma men -
sa gem au to ri zan do um em prés ti mo de US$200mi-
lhões do Ban co Cen tral à Vale do Rio Doce, para que
ela in ves tis se tais re cur sos em mi nas de ouro. Na que-
la épo ca, todo o ouro bra si le i ro pra ti ca men te era ex -
por ta do como con tra ban do para os pa í ses vi zi nhos.

A men sa gem pre si den ci al pro pu nha não ape-
nas um em prés ti mo, mas a re du ção do im pos to so bre
o ouro para ape nas 1% por tra tar-se de um ati vo fi -
nan ce i ro. Foi uma di fi cul da de mu i to gran de a apro va-
ção da que la men sa gem. Mas, uma vez apro va da, os
re sul ta dos vi e ram ra pi da men te, por que a Vale do Rio
Doce, com a sua com pe tên cia de sem pre, sou be apli -
car tais re cur sos e ob ter com eles ren di men tos para a
gran de com pa nhia bra si le i ra nes te País.

Con gra tu lo-me com o Se na dor Luiz Otá vio pela
ini ci a ti va de S. Exª e apre sen to cum pri men tos efu si-
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vos à Com pa nhia Vale do Rio Doce por tudo o que ela
sig ni fi ca hoje para o Bra sil e por tudo que ela sig ni fi-
cou ao lon go des tes 60 anos.

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, cum pre a esta Pre si dên cia, com mu i-
ta sa tis fa ção e ale gria, fa zer das pa la vras de to dos os
ora do res que se pro nun ci a ram so bre o 60º ani ver sá-
rio da Vale do Rio Doce as suas pró pri as pa la vras.

Re al men te, a Com pa nhia Vale do Rio Doce é
um pa tri mô nio na ci o nal. Os seus ten tá cu los não es -
tão só nos Esta dos já men ci o na dos pelo Se na dor
Edi son Lo bão, es tão por todo o ter ri tó rio na ci o nal – e
digo isso para men ci o nar o meu Esta do, Mato Gros so
do Sul, que tam bém mu i to deve à ação efi ci en te da
Com pa nhia Vale do Rio Doce, tan to no se tor onde
atua como no se tor so ci al.

Pre fi ro, aqui, fa zer re fe rên cia à ati vi da de so ci al
da Com pa nhia Vale do Rio Doce ao aju dar inú me ros
Mu ni cí pi os des te País. Qu e ro sa u dar a Fun da ção que 
ela man tém, des de 1968, com os pro je tos so ci a is,
prin ci pal men te no se tor edu ca ci o nal, na for ma ção de
profes so res, no apri mo ra men to de di re to res, no Ensi -
no Fun da men tal, da 1ª à 8ª Sé rie, dan do, por tan to,
as sim, a sua par ce la de con tri bu i ção em um se tor que 
é o ver da de i ro ca mi nho para o País se de sen vol ver.
Re fi ro-me ao ca mi nho se gu ro e tran qüi lo da edu ca-
ção, que ne ces si ta re al men te de in ves ti men tos.

Estão aqui pre sen tes di re to res e fun ci o ná ri os da 
Com pa nhia Vale do Rio Doce a quem que ro sa u dar
efu si va men te, não só em nome do Se na do, por que o
Se na do fa lou por in ter mé dio das vo zes re pre sen ta ti-
vas dos Se na do res que se ins cre ve ram, mas pela mi -
nha pró pria pa la vra – per mi tam-me –, como Se na dor
pelo Esta do de Mato Gros so do Sul, que – re pi to –
mu i to deve a Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Mu i to obri ga do.
De cla ro sus pen sa a ses são para os cum pri men tos.

(Sus pen sa às 16h19min, a ses são é
re a ber ta às 16h21min.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re a-
ber ta a ses são.

So bre a mesa, men sa gem 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 lida a se guin te:

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 171, de 2002 (nº 422/2002, na ori gem), de 29 
de maio úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de

Lei da Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul, san ci o na do e trans for ma do na 
Lei nº 10.466, de 29 de maio de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A men sa-
gem lida vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, avi so 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:

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 502/2002, de 23 de maio úl ti mo, en ca mi-
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men-
to nº 150, de 2002, do Se na dor Mo re i ra Men des. Ao
Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As in for-
ma ções fo ram en ca mi nha das em có pia ao re que ren-
te. Assim sen do, o re que ri men to vai ao Arqui vo.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 315, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, do Re gi men to

Inter no, dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 475, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 171, de 2002, que “Apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção João Pa u lo II para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Pal mas, Esta do do Tocan tins”, a fim de fi gu rar na
Ordem do Dia da ses são se guin te.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Edi-
son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro.

REQUERIMENTO Nº 316, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, do Re gi men to

Inter no, dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 476, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 176, de 2002, que “apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio JK FM Ltda., 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 Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral”, a fim de fi gu rar na
Ordem do Dia da ses são se guin te.

Sala  das  Ses sões,  4 de  ju nho  de 2002. –
Lind berg Cury.
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REQUERIMENTO Nº 317, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, do Re gi men to

Inter no, dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 474, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 45, de 2002, que “Apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral”, a fim de fi gu rar na
Ordem do Dia da ses são se guin te.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Lind berg
Cury.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção
em glo bo dos re que ri men tos que aca bam de ser li dos.
(Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
As ma té ri as a que se re fe rem fi gu ra rão na Ordem 

do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1° Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO 318, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 336, in ci so II, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ur gên cia para
tra mi ta ção do PLC nº 48/2002, que ins ti tui a Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Ge ral-
do Melo – José Agri pi no – Car los Pa tro cí nio – Gil -
ber to Mes tri nho.

REQUERIMENTO Nº 319, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 336, in ci so II do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral RISF, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia, Urgên cia para o PLC de nº 116, de 2001.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na dor
Mo re i ra Men des – Ge ral do Melo – José Agri pi no –
Car los Pa tro cí nio – Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o nos so Re gi men to só per mi te que
se jam co lo ca dos em vo ta ção dois re que ri men tos de
ur gên cia. No en tan to, te mos três re que ri men tos de
im por tân cia. A exem plo das ou tras ve zes, con sul to o

Ple ná rio se po de mos vo tar, em glo bo, es ses três re -
que ri men tos de ur gên cia. (Pa u sa.)

Peço a le i tu ra, en tão, do ter ce i ro re que ri men to.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1° 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 320, DE 2002
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, ur gên cia para 

apre ci a ção em Ple ná rio do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 147, de 2001, que “Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci-
a is e, ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, 29 de maio de 2002. – Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da CCJ – Se na dor Ro meu Tuma –
Osmar Dias –Wel ling ton Ro ber to – Ro ber to Fre i re
– Ari Stad ler – Luís Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lú cio Alcân ta ra – Ri car do San tos – José Fo ga ça – 
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Ju ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do
Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, II, do Re gi men-
to Inter no da Casa.

So bre a mesa Pro je tos de Lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 152 DE 2002

Dis põe so bre a cri a ção do Dia Na ci-
o nal do Pe cu a ris ta e dão ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Pe cu a-

ris ta a, a ser co me mo ra do anu al men te no dia 15 de
ju lho.

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

Jus ti fi ca ção

A Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra (CNA),
em par ce ria com o Cen tro de Estu dos Avan ça dos em
Eco no mia Apli ca da da Uni ver si da de de São Pa u lo
(CEPEA –USP), re a li zou es tu do que in for ma ter sido
o Pro du to Inter no Bru to (PIB) da pe cuá ria bra si le i ra
res pon sá vel por apro xi ma da men te 47,1% do PIB ru -
ral em 2000. O mes mo es tu do tam bém de mons tra
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que, no pe río do de 1994 a 2000, en quan to o PIB da
agri cul tu ra caiu 7,9% em ter mos re a is, pas san do de
R$49,43 bi lhões para R$45,48 bi lhões, o PIB da pe -
cuá ria cres ceu 16,6% pas san do de R$34,73 bi lhões
para R$40,51 bi lhões.

Entre os 5 pro du tos de ma i or va lor bru to de pro du-
ção em 2000, três é de ori gem ani mal: car ne bo vi na, le i-
te e fran go. O pri me i ro co lo ca do da lis ta, a bo vi no cul tu ra
de cor te, pos sui fa tu ra men to bru to, den tro da por te i ra
da fa zen da, de apro xi ma da men te R$17 bi lhões, pra ti ca-
men te o do bro do se gun do lu gar, con quis ta do pela soja, 
com R$9,6 bi lhões. Para en ten der esse gran de nú me ro
da bo vi no cul tu ra, bas ta lem brar que a car ne bo vi na
cons ti tui a prin ci pal fon te de pro te í na ani mal para a po -
pu la ção bra si le i ra, com um con su mo mé dio de apro xi-
ma da men te 33,5 qui los por ha bi tan te/ano.

A pe cuá ria tam bém re pre sen ta um im por tan te
item das ex por ta ções bra si le i ras, sen do con si de ra da
uma dos prin ci pa is res pon sá ve is pelo su pe rá vit nor -
mal men te apre sen ta do pelo se tor agro pe cuá rio.

Con for me da dos re cen te men te di vul ga dos pela
Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or (SECEX), os da dos
re la ti vos à ex por ta ção e im por ta ção do mês de mar ço
do cor ren te ano, a par tir dos nú me ros acu mu la dos no
pri me i ro tri mes tre, ob ser va-se que a car ne in dus tri a li-
za da par ti ci pou com 38,45% do vo lu me em bar ca do
(em equi va len te car ca ça), para um fa tu ra men to que
cor res pon deu a 25,51% dos US$263 mi lhões au fe ri-
dos com as ven das ex ter nas, no pe río do. A car ne in
na tu ra res pon deu com os 61,55% res tan tes, em ter -
mos quan ti ta ti vos, e com 74,49% da re ce i ta to tal.

A es ti ma ti va é de um fa tu ra men to da or dem de
US$1,052 bi lhão com a ex por ta ção de car ne bo vi na
em 2002, o que re pre sen ta ria acrés ci mo de 2,9% so -
bre a re ce i ta de 2001, e 4,15% so bre a do ano pas sa-
do. Estas in for ma ções ser vem uni ca men te para res-
sal tar a im por tân cia da pe cuá ria no con tex to eco nô-
mi co e so ci al do Bra sil. Tam bém es tão li ga das à pe -
cuá ria mu i tas das ce le bra ções tra di ci o na is de nos so
fol clo re, como as va que ja das, os ro de i os, as fes tas do 
”bum ba meu boi“.

No iní cio de ju lho, mu i tas ex po si ções e ro de i os
são re a li za dos no Bra sil, uma ex ce len te opor tu ni da de
para, apro ve i tan do os na tu ra is fes te jos, lem brar a im -
por tân cia da pe cuá ria na ci o nal e do pe cu a ris ta, que
des bra va ram os ser tões nos pri mór di os de nos sa co -
lo ni za ção e hoje são res pon sá ve is pela ma nu ten ção
e aper fe i ço a men to tec no ló gi co de uma ati vi da de de
gran de im por tân cia so ci al, eco nô mi ca e cul tu ral.

Di an te do ex pos to, so li ci ta mos que o dia 15 de
ju lho seja con si de ra do como o Dia Na ci o nal do Pe cu-
a ris ta, con for me dis pos to nes te pro je to de lei, que

sub me te mos à apre ci a ção dos No bres Se na do res
des ta Co mis são.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Chi co Sar to ri, PSDB – RO.

(À Co mis são de Edu ca ção-de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI  DO SENADO
Nº 153, DE 2002

Insti tui o Pro gra ma Fron te i ro Agrí-
co la Nor te e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Pro gra ma Fron te i ro Agrí co-

la Nor te, a ser im ple men ta do na área for ma da pe los
Mu ni cí pi os dos Esta dos do Ama pá, Pará, Ro ra i ma,
Ama zo nas, Ron dô nia e Acre, cu jas se des es te jam lo -
ca li za das na fa i xa de até 450Km (qua tro cen tos e cin -
qüen ta qui lô me tros) de lar gu ra ao lon go da fron te i ra
do Bra sil com a Gu i a na Fran ce sa, Su ri na me, Re pú bli-
ca da Gu i a na, Ve ne zu e la, Co lôm bia, Peru e Bo lí via.

Art. 2º São ob je ti vos do Pro gra ma Fron te i ro
Agrí co la Nor te:

I – pro mo ver a fi xa ção do ho mem no cam po e
de ses ti mu lar o êxo do ru ral, do tan do os Mu ni cí pi os
em que pre do mi ne po pu la ção com pos ta por pe que-
nos e mé di os pro du to res ru ra is e co mu ni da des ex tra-
ti vis tas de in fra-es tru tu ra que vi a bi li ze e agre gue va lor
a sua pro du ção;

II – pro mo ver o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa -
mi li ar pelo es tí mu lo ao co o pe ra ti vis mo e ao as so ci a ti-
vis mo eco nô mi co;

III – pro mo ver, me di an te ações in te gra das das
di fe ren tes es fe ras de go ver no, o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al da área de abran gên cia, do tan-
do-a das con di ções in dis pen sá ve is a sua in te gra ção
ao mer ca do bra si le i ro e a in ser ção no mer ca do in ter-
na ci o nal;

IV – es ta be le cer mo de los de de sen vol vi men to
sus ten tá vel ade qua do às ca rac te rís ti cas na tu ra is, à
vo ca ção eco nô mi ca e as po ten ci a li da des de mi cror re-
giões ho mo gê ne as na área de abran gên cia;

V – as se gu rar a apli ca ção de for ma ar ti cu la da
de re cur sos pú bli cos e pri va da em áre as se le ci o na-
das para a cri a ção de pó los de de sen vol vi men to.

Art. 3º Os re cur sos do Pro gra ma Fron te i ra Agrí -
co la Nor te se rão apli ca dos, pri o ri ta ri a men te, em
ações vol ta das para:

I – a ins ta la ção de mi cro em pre sas ru ra is;
II – o de sen vol vi men to sus ten tá vel das co mu ni-

da des ex tra ti vis tas;
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III – a con so li da ção da in fra-es tru tu ra dos as-
sen ta men tos ru ra is;

IV – a re a li za ção de obras de in fra-es tru tu ra nos
se to res dos trans por tes e de re cur sos ener gé ti cos;

V – a de fe sa sa ni tá ria ve ge tal e ani mal;
VI – a pro te ção do meio-am bi en te e o ge ren ci a-

men to dos re cur sos hí dri cos;
VII – a cri a ção e a ex pan são de nú cle os de pes -

qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.
Art. 4º O Pro gra ma Fron te i ro Agrí co la Nor te

será ge ren ci a do:
I – na es fe ra fe de ral, pe los Mi nis té ri os da Agri -

cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to; do De sen vol vi-
men to Agrá rio por in ter mé dio do Insti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA; da Inte gra-
ção Na ci o nal por in ter mé dio da Agên cia de De sen vol-
vi men to da Ama zô nia – ADA; e pelo Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or por in-
ter mé dio da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de
Ma na us – SUFRAMA ou por ór gãos que ve nham a
subs ti tuí-los;

II – no âm bi to dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, pelo 
ór gão pre vis to na le gis la ção es ta du al ou mu ni ci pal.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo ce le bra rá con vê ni os
com os Esta dos e os Mu ni cí pi os da res pec ti va área
de abran gên cia, para exe cu ção do Pro gra ma Fron te i-
ra Agrí co la Nor te.

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

Jus ti fi ca ção

O Nor te do Bra sil, como é sa bi do, é qua se sem pre
es que ci do pe las po lí ti cas pú bli cas de de sen vol vi men to,
ape sar do seu gran de po ten ci al eco nô mi co, prin ci pal-
men te nas áre as agrí co la, pe cuá ria e ex tra ti vis ta.

Se guin do mi nhas con vic ções des de o iní cio de
meu man da to, que é o de di mi nu ir as de si gual da des
re gi o na is, pro po nho aos meus ilus tres pa res a aná li se
do pro je to de lei em tela que ins ti tui o Pro gra ma Fron -
te i ra Agrí co la Nor te, o qual in ten ta im pul si o nar as ati -
vi da des agro pe cuá ria e ex tra ti vis ta nos mu ni cí pi os
dos Esta dos do nor te que de têm qua se 70% das fron -
te i ras se cas do Bra sil.

Na atu al con jun tu ra, pro mo ver a fi xa ção do ho -
mem no cam po não é só uma ques tão eco nô mi ca,
mas tam bém de se gu ran ça na ci o nal, vis to que esta fi -
xa ção na que la área as se gu ra a ocu pa ção por bra si le-
i ros des se seg men to de nos sa fron te i ra.

Isto pos to, es pe ro que os ilus tres mem bros do
Con gres so Na ci o nal apri mo rem esta pro pos ta para

que ela se tome ain da mais útil à vida das co mu ni da-
des abran gi das.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti .

(Ás Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal e de as sun tos Eco nô mi co,
ca ben do á úl ti ma à de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 154, DE 2002

Alte ra o art. 143, da Lei nº 8.213, de
24 de ju lho de 1991, para dis por so bre a
con ces são de apo sen ta do ria por ida de a
tra ba lha do res ru ra is e se gu ra dos es pe ci-
a is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho

de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 143. O tra ba lha dor ru ral en qua-
dra do como se gu ra do obri ga tó rio no Re gi-
me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al, na for ma da 
alí nea a do in ci so I, alí nea g do in ci so V ou
dos in ci sos VI e VII do art. 11 des ta lei, pode
re que rer apo sen ta do ria por ida de, no va lor
de um sa lá rio mí ni mo, du ran te trin ta anos,
con ta dos a par tir de 24 de ju lho de 1991,
des de que com pro ve o exer cí cio da ati vi da de
ru ral, ain da que des con tí nua, no pe río do
ime di a ta men te an te ri or ao re que ri men to do
be ne fí cio, em nú me ro de me ses idên ti co à
ca rên cia do re fe ri do be ne fí cio. (NR)“

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 8.213, de 24 de ju lho de 1991, con ce-

deu, de for ma tran si tó ria, o be ne fí cio da apo sen ta do-
ria por ida de aos tra ba lha do res ru ra is (em pre ga dos e
au tô no mos) e aos se gu ra dos es pe ci a is (pro du tor, par -
ce i ro, me e i ro, ga rim pe i ro, etc.), me di an te sim ples com -
pro va ção do exer cí cio da ati vi da de du ran te pe río do
equi va len te ao de ca rên cia. Essa nor ma está pre vis ta
para vi go rar du ran te os quin ze anos sub se qüen tes ao
ini cio da vi gên cia da lei. Tra ta-se de me di da des ti na da
a com pa ti bi li zar a di fi cul da de dos ru rí co las no cum pri-
men to das obri ga ções pre vi den ciá ri as e o sú bi to en-
qua dra men to de les como se gu ra dos obri ga tó ri os.

A re fe ri da nor ma re pre sen ta, na ver da de, o re -
co nhe ci men to de que a in clu são dos tra ba lha do res
ru ra is na Pre vi dên cia So ci al não é um pro ces so fá cil.
O fato é que os es for ços para es ten der a co ber tu ra
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pre vi den ciá ria ao meio ru ral, com con tri bu i ções com -
pa tí ve is, não ti ve ram o su ces so es pe ra do. A ba i xa
ren da des ses tra ba lha do res e, con se qüen te men te, a
pe que na ca pa ci da de con tri bu ti va de les, ain da re pre-
sen ta um en tra ve con si de rá vel à efi cá cia so ci al da le -
gis la ção pre vi den ciá ria.

Enten de mos, em con se qüên cia, que a exi gên-
cia ri go ro sa da com pro va ção de con tri bu i ções, no que 
se re fe re aos tra ba lha do res ru ra is, ain da não está em
con di ções de ser es ta be le ci da. Tra ba lha do res vo lan-
tes, ”bói as-fri as“, pe que nos pro du to res ru ra is, en tre
ou tros, não re ce bem ren da con ti nua e, no mais das
ve zes, as re ce i tas au fe ri das ser vem ape nas para sa -
tis fa zer as ne ces si da des bá si cas do gru po fa mi li ar.

Além dis so, a ofer ta de tra ba lho e a ca pa ci da de
de tra ba lhar di mi nu em à me di da que a ida de dos tra -
ba lha do res avan ça. A si tu a ção in di vi du al dos ido sos
no cam po ten de a agra var-se com o tem po. Impe dir a
con ces são do be ne fi cio em fun ção da fal ta de com -
pro van tes nes sas cir cuns tân ci as, no mí ni mo, fere
prin cí pi os hu ma ni tá ri os.

Ade ma is, a apo sen ta do ria por ida de, no caso em
aná li se, tem ca rac te rís ti cas de as sis tên cia so ci al, não
se en qua dran do nos es tri tos pa râ me tros con tá be is e
atu a ri a is da Pre vi dên cia So ci al. É uma ver da de i ra ren -
da mí ni ma. O ar ti go ci ta do é res pon sá vel por um dos
ma i o res pro gra mas so ci a is ins ti tu í dos nes te País. ain -
da que es te ja re ves ti do de nor ma pre vi den ciá ria. Infe -
liz men te, os be ne fí ci os des sa re gra ten dem a es go-
tar-se, já que o pra zo de quin ze anos após a pro mul ga-
ção da Lei nº 8.213, de 1991. apro xi ma-se do fim.

Nos sa pro po si ção está aten ta às di fi cul da des
do ho mem do cam po na hora de efe tu ar os re co lhi-
men tos de vi dos. Qu an do dis põe de tra ba lho, na ma i or
par te das ve zes, ele é in for mal e/ou de cur to pra zo.
Pre ci sa mos de um tem po ma i or para a ob ten ção de
re sul ta dos. Pre ci sa mos, so bre tu do, de ini ci a ti vas go-
ver na men ta is que es ti mu lem e fa ci li tem a for ma li za ção
dos con tra tos de tra ba lho no meio ru ral, tor nem re a li-
da de à in clu são so ci al e de sen vol vam for mas de ga-
ran tir ren da con tí nua a esse seg men to da po pu la ção.

Por tudo isso, es ta mos pro pon do a am pli a ção
do pra zo pre vis to na le gis la ção atu al para trin ta anos.
Com isso, evi ta mos uma in jus ti ça para com aque les
que, sim ples men te, não têm con di ções de re co lher as 
con tri bu i ções pre vi den ciá ri as nas con di ções atu a is
de de sem pre go e de per da de ren da para os tra ba lha-
do res e pe que nos pro du to res. Espe ra mos con tar com 
o apo io de nos sos Pa res para que essa jus ta me di da
tor ne-se efe ti va.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na dor
Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.213, DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci-
os da Pro vi dên cia So ci al 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 a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 143. O tra ba lha dor ru ral ora en qua dra do
como se gu ra do obri ga tó rio do Re gi me Ge ral de Pre-
vi dên cia So ci al, na for ma da alí nea a do in ci so I, ou do 
in ci so IV ou VII do art. 11 des ta lei, ou os seus de pen-
den tes, po dem re que rer, con for me o caso:

I – au xí lio-do en ça, apo sen ta do ria por
in va li dez, au xí lio-re clu são ou pen são por
mor te, no va lor de 1 (um) sa lá rio mí ni mo,
du ran te 1 (um) ano, con ta do a par tir da data 
da vi gên cia des ta lei, des de que seja com-
pro va do o exer cí cio de ati vi da de ru ral com
re la ção aos me ses. ime di a ta men te an te ri o-
res ao re que ri men to do be ne fí cio, mes mo
que de for ma des con tí nua, du ran te pe río do
igual ao da ca rên cia do be ne fí cio; e

II – apo sen ta do ria por ida de, no va lor
de 1 (um) sa lá rio mí ni mo, du ran te 15 (quin -
ze) anos, con ta dos a par tir da data da vi-
gên cia des ta lei, des de que seja com pro va-
do o exer cí cio de ati vi da de ru ral nos úl ti mos
5 (cin co) anos an te ri o res à data do re que ri-
men to, mes mo de for ma des con tí nua, não
se apli can do, nes se pe río do , para o se gu ra-
do es pe ci al, o dis pos to no in ci so I do art. 39.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 155, DE 2002

Alte ra o art. 5º da Lei nº 5.991, de
117 de de zem bro de 1973, que dis põe so -
bre o con tro le sa ni tá rio do co mér cio de
dro gas, me di ca men tos, in su mos far ma-
cêu ti cos e cor re la tos e dá ou tras pro vi-
dên ci as, para per mi tir a ven da de me di-
ca men tos de ven da li vre em es ta be le ci-
men tos co mer ci a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O art. 5º da Lei nº 5.991, de 17 de de zem-
bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art 5º ....................................................
§ 1º Para aten di men to ex clu si vo a

seus usuá ri os, os es ta be le ci men tos ho te le i-
ros e si mi la res po de rão dis por de me di ca-
men tos de ven da li vre, ob ser va da a re la ção
ela bo ra da pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria.

§ 2º Os me di ca men tos de ven da li vre
cons tan te da re la ção de que tra ta o pa rá gra-
fo an te ri or po de rão ser ofe re ci dos à ven da
em es ta be le ci men tos co mer ci a is. (NR)“

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

Jus ti fi ca ção
Me di ca men tos de ven da li vre são, por de fi ni ção,

aque les que não re que rem re ce i ta ex pe di da por mé -
di co ou den tis ta para se rem avi a dos.

A pos si bi li da de de que eles se jam ad qui ri dos
em es ta be le ci men tos co mer ci a is, além de o se rem
em far má ci as e dro ga ri as, cons ti tui uma gran de con -
ve niên cia para a po pu la ção em ge ral, em es pe ci al a
das pe que nas ci da des que con tam com nú me ro pe -
que no de far má ci as e dro ga ri as.

A pos si bi li da de de ad qui rir me di ca men tos de
ven da li vre em es ta be le ci men tos co mer ci a is já é uma
prá ti ca cor ren te em vá ri os pa í ses.

A pro po si ção que ora sub me to à con si de ra ção
dos no bres co le gas aten de à so li ci ta ção que me che -
ga de uma pe que na ci da de de meu Esta do – o Pa ra-
ná – onde, in clu si ve, uma re so lu ção da Se cre ta ria es -
ta du al de Sa ú de já per mi te a ven da de al guns da que-
les me di ca men tos em es ta be le ci men tos co mer ci a is.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre o Con tro le Sa ni tá rio
do Co mér cio de Dro gas, Me di ca men tos,
Insu mos Far ma cêu ti cos e Cor re la tos, 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. 5º O co mér cio de dro gas, me di ca men tos e
de in su mos far ma cêu ti cos é pri va ti vo das em pre sas e 
dos es ta be le ci men tos de fi ni dos nes ta lei.

§ 1º O co mér cio de de ter mi na dos cor -
re la tos, tais como, apa re lhos e aces só ri os,
pro du tos uti li za dos para fins di ag nós ti cos e
ana lí ti cos, odon to ló gi cos, ve te ri ná ri os, de hi -
gi e ne pes so al ou de am bi en te, cos mé ti cos e 
per fu mes, exer ci do por es ta be le ci men tos
es pe ci a li za dos, po de rá ser ex ten si vo às far -
má ci as e dro ga ri as, ob ser va do o dis pos to
em lei fe de ral e na su ple ti va dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

§ 2º A ven da de pro du tos di e té ti cos
será re a li za da nos es ta be le ci men tos de dis -
pen sa ção e, des de que não con te nham
subs tân ci as me di ca men to sas, pe los do co-
mér cio fixo.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
De ci são Ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 156, DE 2002

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 8.630, de 
25 de fe ve re i ro de 1993 que “dis põe so-
bre o re gi me ju rí di co da ex plo ra ção dos
por tos or ga ni za dos e das ins ta la ções
por tuá ri as”, para in clu ir os por tos de tu -
ris mo en tre as mo da li da des de ins ta la-
ção por tuá ria de uso pri va ti vo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do § 2º do art. 4º da Lei nº

8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993, pas sa a vi go rar
acres ci do da se guin te alí nea c:

Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
II – uso pri va ti vo:
..............................................................
c) de tu ris mo, para mo vi men ta ção de

pas sa ge i ros.

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

Jus ti fi ca ção

As em pre sas de cru ze i ro ma rí ti mo vêm en fren-
tan do sé ri as di fi cul da des, no Bra sil, com re la ção à uti -
li za ção de por tos lo ca li za dos em áre as de gran de
atra ti vo tu rís ti co. Como a gran de ma i o ria dos na vi os
de cru ze i ro são es tran ge i ros, so men te po dem de-
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sem bar car em por tos al fan de ga dos, ten do em vis ta
os pro ce di men tos le ga is exi gi dos para ope ra ções in -
ter na ci o na is. A lo ca li za ção des ses por tos, en tre tan to,
não cor res pon de, ne ces sa ri a men te, aos pon tos de in -
te res se tu rís ti co.

A so lu ção do pro ble ma se ria a cons tru ção de
no vos por tos nos lo ca is ade qua dos à ex plo ra ção des -
sas ati vi da des; uma vez al fan de ga dos, es ses por tos
per mi ti ri am a ope ra ção dos na vi os de cru ze i ro.

Ocor re, en tre tan to, que essa so lu ção es ta ria in -
vi a bi li za da pe las re gras es ta be le ci das na Lei nº
8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993 que ”dis põe so bre o 
re gi me ju rí di co da ex plo ra ção dos por tos or ga ni za dos
e das ins ta la ções por tuá ri as.“

Os por tos tu rís ti cos, por se vol ta rem ex clu si va-
men te para a mo vi men ta ção de pas sa ge i ros, se ri am
clas si fi ca dos como ter mi na is es pe ci a li za dos. Como
tal, sua ope ra ção fora da área de um por to or ga ni za-
do dar-se-ia, ne ces sa ri a men te, sob a for ma de ter mi-
nal de uso pri va ti vo.

A Lei nº 8.630, de 1993, en tre tan to, não men ci o-
na o trans por te de pas sa ge i ros en tre as mo da li da des
de ex plo ra ção das ins ta la ções por tuá ri as de uso pri -
va ti vo, pre ven do ape nas a mo vi men ta ção de car gas
pró pria e mis ta (no caso, pró pria e de ter ce i ros).

Embo ra acre di te mos que se tra ta de fa lha no
tex to da lei–pos si vel men te, em de cor rên cia da pou ca
aten ção dada ao trans por te ma rí ti mo de pas sa ge i ros
no País –, tal la cu na es ta ria im pe din do a ou tor ga de
au to ri za ção para a cons tru ção e a ex plo ra ção de por-
tos de in te res se tu rís ti co e, por con se guin te, in vi a bi li-
zan do o pro ces so de al fan de ga men to des ses por tos.

Ten do em vis ta que o atu al tex to da le gis la ção
pode tra zer pre ju í zos à in dús tria do tu ris mo ma rí ti mo
no Bra sil, ela bo ra mos pro po si ção que visa a acres-
cen tar ao tex to da Lei nº 8.630, de 1993, dis po si ti vo
que per mi ta in clu ir a mo vi men ta ção de pas sa ge i ros
en tre as mo da li da des de ex plo ra ção do ter mi nal de
uso pri va ti vo.

Pelo ex pos to, es pe ra mos con tar com a co la bo-
ra ção dos no bres Par la men ta res para a sua apro va-
ção.

Sala das Ses sões,  4  de  ju nho  de 2002. – Se -
na dor Ari Stad ler.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co da
ex plo ra ção dos por tos or ga ni za dos e das
ins ta la ções por tuá ri as e dá ou tras pro vi-
dên ci as. (Lei dos Por tos)

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

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Das Insta la ções Por tuá ri as

Art. 4º Fica as se gu ra do ao in te res sa do o di re i to
de cons tru ir, re for mar, am pli ar, me lho rar, ar ren dar e
ex plo rar ins ta la ção por tuá ria, de pen den do:

I – de con tra to de ar ren da men to, ce le-
bra do com a União no caso de ex plo ra ção di -
re ta, ou com sua con ces si o ná ria, sem pre por
meio de li ci ta ção, quan do lo ca li za da den tro
dos li mi tes da área do por to or ga ni za do;

II – de au to ri za ção do mi nis té rio com-
pe ten te, quan do se tra tar de ter mi nal de uso 
pri va ti vo, des de que fora da área do por to
or ga ni za do, ou quan do o in te res sa do for ti-
tu lar do do mí nio útil do ter re no, mes mo que
si tu a do den tro da área do por to or ga ni za do.

§ 1º A ce le bra ção do con tra to e a au to-
ri za ção a que se re fe rem os in ci sos I e II
des te ar ti go de vem ser pre ce di das de con-
sul ta à au to ri da de adu a ne i ra e ao po der pú -
bli co mu ni ci pal e de apro va ção do Re la tó rio
de Impac to so bre o Meio Ambi en te (RIMA).

§ 2º A ex plo ra ção da ins ta la ção por-
tuá ria de que tra ta este ar ti go far-se-á sob
uma das se guin tes mo da li da des:

I – uso pú bli co;
II – uso pri va ti vo:
a) ex clu si vo, para mo vi men ta ção de

car ga pró pria;
b) mis to, para mo vi men ta ção de car ga

pró pria e de ter ce i ros.
..............................................................

(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 157, DE 2002

Acres cen ta art. 392-B à Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre-
to-Lei nº 5.452, de 1943, e al te ra o art. 210 da
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990,
para dis por so bre a li cen ça-ma ter ni da de das
ser vi do ras mães ado tan tes ou que te nham
ob ti do guar da ju di ci al de cri an ças, e a li cen-
ça pa ter ni da de dos tra ba lha do res ce le tis tas
e dá ou tras pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,

apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 392 – B. O pra zo de li cen ça-pa ter-
ni da de, nos ca sos em que o em pre ga do, in -
clu si ve o do més ti co, ado tar ou ob ti ver a
guar da ju di ci al de cri an ça de até 5 (cin co)
anos de ida de, será de cin co dias úte is.”

Art. 2º art. 210 da Lei nº 8.112, de 11 de de zem-
bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 210. À ser vi do ra pú bli ca que ado-
tar ou ob ti ver guar da ju di ci al para fins de
ado ção de cri an ça será con ce di da li cen ça
re mu ne ra da pelo pe río do de 120 (cen to e
vin te) dias, se a cri an ça ti ver até 1 (um) ano
de ida de, de 60 (ses sen ta) dias, se a cri an-
ça ti ver en tre 1 (um) e 4 (qua tro) anos de
ida de, e de 30 (trin ta) dias, se a cri an ça ti ver
de 4 (qua tro) a 8 (Oito) anos de ida de. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção
A Lei nº 10.421, de 2002, es ten deu às mães

ado ti vas o di re i to à li cen ça-ma ter ni da de e ao sa lá-
rio-ma ter ni da de. Hou ve en tre tan to, al guns equí vo cos.
Não fo ram in clu í dos os tra ba lha do res do sexo mas cu-
li no que ado tam cri an ças e as ser vi do ras pú bli cas
con ti nu am sen do sub me ti das a nor mas di fe ren tes.
Elas fa zem jus a um pe río do me nor de li cen ça (no
má xi mo, no ven ta dias). Nos sa ini ci a ti va pre ten de cor -
ri gir es sas in jus ti ças.

O ins ti tu to da ado ção re pre sen ta uma fór mu la
de re du zir as in jus ti ças so ci a is. A má dis tri bu i ção da ri -
que za pre sen te em nos so País é, por de ma is, vi sí vel.
Ao de ci dir ado tar uma cri an ça, pes so as de ge ne ro si da-
de in dis cu tí vel con tri bu em para di mi nu ir as di fe ren ças
so ci a is e re a li zam um an se io pes so al. Ini ci a ti vas des sa
na tu re za pre ci sam ser apo i a das pelo Esta do e pela so -
ci e da de ci vil. E a me lhor for ma de co la bo rar para o su -
ces so da ado ção é pro pi ci an do aos ado tan tes con di-
ções de adap ta ção à nova si tu a ção fa mi li ar.

Os ar gu men tos dis po ní ve is, quan do se pre ten-
de de fen der uma idéia tão no bre, são inú me ros. Os
be ne fí ci os so ci a is fu tu ros são in dis cu tí ve is. Po de mos
ci tar, como mais re le van tes, a re du ção do nú me ro de
me no res aban do na dos e a pre ser va ção da sa ú de das 
cri an ças ado ta das. Além dis so, com a ado ção me lho-
ram os pa drões ali men ta res e edu ca ci o na is dos be -
ne fi ci a dos.

Nos sa pro po si ção, na de fe sa de es tí mu los à
ado ção, pre vê a con ces são da li cen ça às ser vi do ras
pú bli cas, com os pra zos igua is aos das li cen ças con -
ce di das às con tri bu in tes da Pre vi dên cia So ci al. E con -
ce de, tam bém, li cen ça pa ter ni da de aos pais ado tan-
tes, que tra ba lham na ini ci a ti va pri va da.

Com a apro va ção des sas nor mas es ta re mos
res ta be le cen do a jus ti ça e dan do tra ta men to igua li tá-
rio a ser vi do res e tra ba lha do res, além de cor ri gir as
omis sões le ga is da le gis la ção re cen te men te ado ta da.
Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com o
apo io de nos sos Pa res para a apro va ção da ma té ria,
e even tu al apri mo ra men to de seus dis po si ti vos.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452
DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

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

SEÇÃO V
Da Li cen ça à Ges tan te, à Ado tan te

e da Li cen ça-Pa ter ni da de

....................................................................................
Art. 210. A ser vi do ra que ado tar ou ob ti ver guar -

da ju di ci al de cri an ça até 1 (um) ano de ida de, se rão
con ce di dos 90 (no ven ta) dias de li cen ça re mu ne ra da.

Pa rá gra fo úni co. No caso de ado ção ou guar da
ju di ci al de cri an ça com mais de 1 (um) ano de ida de, o 
pra zo de que tra ta este ar ti go será de 30 (trin ta) dias.
....................................................................................

LEI Nº 10.421, DE 15 DE ABRIL DE 2002

Esten de à mãe ado ti va o di re i to à
li cen ça-ma ter ni da de e ao sa lá rio-ma ter-
ni da de, al te ran do a Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre-
to-Lei nº 5.452. de 1º de maio de 1943, e a 
Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991.
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Art. 1º O art. 392 da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 392. A em pre ga da ges tan te tem di -
re i to à li cen ça-ma ter ni da de de 120 (cen to e
vin te) dias, sem pre ju í zo do em pre go e do sa -
lá rio.

§ 1º A em pre ga da deve, me di an te
ates ta do mé di co, no ti fi car o seu em pre ga dor
da data do iní cio do afas ta men to do em pre-
go, que po de rá ocor rer en tre o 28º (vi gé si-
mo oi ta vo) dia an tes do par to e ocor rên cia
des te. § 2º Os pe río dos de re pou so. an tes e
de po is do par to, po de rão ser au men ta dos
de 2 (duas) se ma nas cada um, me di an te
ates ta do mé di co.

§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, a
mu lher terá di re i to aos 120 (cen to e vin te)
dias pre vis tos nes te ar ti go.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca-
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos 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) – A Pre si-
dên cia re ce beu do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas
da União, os Avi sos:

– Nº 42, de 2002 (nº 1.385/2002, na
ori gem), de 22 do cor ren te, en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 537, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que
a fun da men tam, so bre le van ta men to de au -
di to ria re a li za da nas obras de cons tru ção de 
qua tro bar ra gens no Mu ni cí pio de Poço Ver -
de/SE (TC – nº 003.886/2002-9); e

– Nº 43, de 2002 (nº 1.422/2002, na ori -
gem), de 22 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 257, de 2002, bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men-
tam, so bre au di to ria re a li za da na obra de im -
plan ta ção do Sis te ma de Trans mis são de
Ener gia Elé tri ca – tre cho Ba te i as/PR – Ibi ú-
na/SP (TC – nº 003.549/2002-9).

Os ex pe di en tes vão Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so,
no sen ti do da apre sen ta ção pelo Ple ná rio, das se-
guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 439, de
1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra, que dis põe so bre a pro te ção e de fe sa do 
usuá rio dos ser vi ços pú bli cos pres ta dos
pela ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e de le ga-
da da União;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 520, de
1999, de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon,
que al te ra a com pe tên cia fun ci o nal dos Ju i-
za dos Espe ci a is Cí ve is re gu la da no art. 3º
da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995, 
que “dis põe so bre os Ju i za dos Cí ve is e Cri -
mi na is, e dá ou tras pro vi dên ci as”;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 139, de
2000, de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon,
que al te ra a re da ção dos §§ 7º e 8º do ar ti-
go 54 da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de
1994, que “trans for ma o Con se lho Admi nis-
tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, em
Au tar quia, dis põe so bre a pre ven ção e re-
pres são às in fra ções con tra a or dem eco nô-
mi ca e dá ou tras pro vi dên ci as”; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 61, de
2002, de au to ria do Se na dor Osmar Dias,
que al te ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de
1993, para re a jus tar os va lo res es ti ma dos
de con tra ta ção pela Admi nis tra ção Pú bli ca.

Ten do sido apro va dos em de ci são ter mi na ti va
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
os Pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur-
so nº 9, de 2002, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no
sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro je to
de Lei do Se na do nº 141, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Pe dro Si mon, que acres cen ta o in ci so XI ao
art. 649 da Lei nº 5.869, de 1973, Có di go de Pro ces-
so Ci vil, dis pon do so bre a im pe nho ra bi li da de das
má qui nas, equi pa men tos e im ple men tos agrí co las.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:
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RECURSO Nº 9, DE 2002

Nos ter mos do art. 91, §§ 3º e 4º, do Re gi men to
Inter no, so li ci to que o PLS Nº 141/99 seja sub me ti do
ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Artur
da Tá vo la – Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma –
Anto nio Car los Ju ni or – Wal deck Orne las – Ro me-
ro Jucá – Le o mar Qu in ta ni lha – Luiz Otá vio – Fran -
cis co Escór cio.

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 321, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o

338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para a Men -
sa gem nº 164, de 2002, que “Pro põe ao Se na do Fe -
de ral 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
US$35,000,000.00 (trin ta e cin co mi lhões de 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 Ron dô nia e a Cor po ra ção
Andi na de Fo men to – CAF, des ti na da a fi nan ci ar, par -
ci al men te, o “Pro gra ma de Ge ren ci a men to da Ma lha
Ro do viá ria do Esta do de Ron dô nia”. (Vo lu me – II)”.

Sala da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, 4
de ju nho de 2002. – Gil ber to Mes tri nho – Amir Lan -
do – José Agri pi no – Jo nas Pi nhe i ro – Anto nio
Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to – Lind berg Cury –
Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma – Fre i tas Neto –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Ro me ro Jucá –
Edu ar do Su plicy – La u ro Cam pos – José Fo ga ça – 
Ro ber to Sa tur ni no – Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia.

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 46/Plen

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do Vir gí lio
Gu i ma rães, PT/MG, na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do João Pa u lo, Lí der
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães a
com por, como su plen te, a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de acor do com
o Ofí cio que aca ba de ser lido.

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 191/02 – BP 

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª os De pu ta dos

Eu já cio Si mões (PL/BA), como ti tu lar, e João Cal das
(PL/AL), como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or-
men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Mis ta
re fe ren te à Me di da Pro vi só ria no 38, de 14 de maio de
2002, que ”Dis põe so bre o par ce la men to de dé bi tos tri -
bu tá ri os de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, de Mu ni cí pi os
e de em pre sas pú bli cas e pri va das em pro ces so de fa -
lên cia ou de li qui da ção, ins ti tui re gi me es pe ci al de par -
ce la men to da con tri bu i ção para o Pro gra ma de For ma-
ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PASEP, res ta-
be le ce pra zos para pa ga men to de dé bi tos tri bu tá ri os,
in clu si ve do im pos to de ren da in ci den te so bre lu cro in -
fla ci o ná rio, con ce de be ne fí ci os fis ca is à ins ta la ção,
am pli a ção ou mo der ni za ção de uni da des in dus tri a is e
tra ta men to tri bu tá rio iso nô mi co en tre pro du ção na ci o-
nal e a im por ta ção de pa pel-jor nal, al te ra a le gis la ção
adu a ne i ra e a re la ti va à co bran ça de di re i tos an ti dum-
ping e com pen sa tó ri os, e dá ou tras pro vi dên ci as.“

Na opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes tos
de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do
Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos ter -

mos do Re que ri men to nº 301, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
Re so lu ção nº 26, de 2002 (apre sen ta do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 465, de 2002,
Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo), que au to ri-
za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a
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con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o 
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID), no va lor to tal equi va len te a trin ta a
qua tro mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com ga ran tia
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci-
a men to par ci al do Pro gra ma de Ação nos
Cor ti ços do Esta do de São Pa u lo).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e sua vo ta ção trans fe ri da para
hoje.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o pro je to, con tra o voto do Se na dor

La u ro Cam pos.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 26, de 2002,
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:

PARECER Nº 520, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 26, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 26, de 2002, que au to ri za
o Esta do de São Pa u lo a con tra tar ope ra ção de cré di-
to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
US$34.000.000,00 (trin ta e qua tro mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da res –
Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 520, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 26, de 2002.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, ,Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za o Esta do de São Pa u lo a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen-
vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va-
len te a US$34.000.000,00 (trin ta e qua tro
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de 
prin ci pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do de São Pa u lo au to ri za do a

con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor
to tal equi va len te a US$34.000.000,00 (trin ta e qua tro
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go se rão des -
ti na dos a fi nan ci ar, par ci al men te, o ”Pro gra ma de
Ação nos Cor ti ços do Esta do de São Pa u lo – Pri me i ra
Fase.“

Art. 2º As con di ções da ope ra ção de cré di to são
as se guin tes:

I – mu tuá rio: o Esta do de São Pa u lo
II – mu tu an te: Ban co Inte ra me ri ca no

de De sen vol vi men to (BID);
III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va

do Bra sil;
IV – va lor da ope ra ção: US$34.000.000,00

(trin ta e qua tro mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos);

V – ca rên cia: 54 (cin qüen ta e qua tro)
me ses;

VI – amor ti za ção: 44 (qua ren ta e qua-
tro) par ce las, con se cu ti vas e tan to quan to
pos sí vel igua is, ven cen do-se a pri me i ra 6
(seis) me ses após o úl ti mo de sem bol so, e a
úl ti ma, em 15 de ou tu bro de 2026;

VII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te,
em 15 de abril e 15 de ou tu bro de cada ano, 
a par tir de 15 de abril de 2002, cal cu la dos
com base no cus to dos Emprés ti mos Mul ti-
mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos so bre os sal dos de -
ve do res do em prés ti mo, acres ci do de um
spre ad que o Ban co fi xa rá ao fi nal de cada
se mes tre;
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VIII – co mis são de com pro mis so: 0,75
% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen -
to ao ano), pa gos se mes tral men te so bre o
sal do não de sem bol sa do do em prés ti mo,
con ta do a par tir de 60 (ses sen ta) dias após
a as si na tu ra do Con tra to;

IX – ins pe ção e su per vi são ge ra is: 1%
a.a. (um por cen to ao ano), li mi ta da a
US$340.000,00 (tre zen tos e qua ren ta mil
dó la res nor te-ame ri ca nos), a ser paga em
pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to pos sí-
ve is igua is;

X – con tra ga ran tia à União: co tas ou
par ce las da par ti ci pa ção do Esta do na ar re-
ca da ção da União, na for ma do dis pos to no
art. 159, in ci sos I, alí nea a, e II, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com ple men ta das por re ce i tas
pró pri as do Esta do a que se re fe rem os arts.
155 e 157 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter -
mos do § 4º do art. 167, acres cen ta do pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do prin -
ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te ra das
em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to a que se re fe rem os ar ti gos an -
te ri o res, ten do como con tra ga ran tia ofe re ci da pelo
Esta do de São Pa u lo as co tas de re par ti ção cons ti tu-
ci o nal pre vis tas nos arts.158 e 159, com ple men ta das
pe las re ce i tas tri bu tá ri as es ta be le ci das no art. 156 e § 
4º do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como ou -
tras ga ran ti as ad mi ti das em di re i to e a ce le bra ção do
res pec ti vo con tra to de con tra ga ran tia.

Art. 4º As par tes en vol vi das na ope ra ção au to ri-
za da de ve rão cum prir e re co nhe cer o cum pri men to,
pre li mi nar men te às for ma li za ções con tra tu a is, do
aten di men to de to das as con di ci o na li da des pré vi as à
re a li za ção do pri me i ro de sem bol so do em prés ti mo,
in clu si ve a com pro va ção de adim plên cia do Esta do
de São Pa u lo e de suas en ti da des jun to à União e as
en ti da des con tro la das pelo po der pú bli co fe de ral.

Art. 5º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te
au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias,
a con tar da sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra por cin co mi nu tos para en ca mi nhar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res, so bre os itens 1, 2 e 3
da pa u ta de hoje, re fe ren tes a ope ra ções de cré di to
ex ter no para o Go ver no do Esta do de São Pa u lo – o
pri me i ro re fe ren te ao Pro gra ma de Ação nos Cor ti ços
do Esta do de São Pa u lo; o se gun do, ao Pro gra ma de
Re cu pe ra ção de Ro do vi as do Esta do de São Pa u lo; o
ter ce i ro, ao Sis te ma de Trens Urba nos do Esta do de
São Pa u lo –, eu gos ta ria de in for mar que, em ra zão
de es tar pre sen te ao fu ne ral do Pre si den te de Hon ra
do PcdoB, João Ama zo nas, não pude par ti ci par da re -
u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos na que le
dia, quan do se vo ta ram es tas ma té ri as. Mas, como
Se na dor por São Pa u lo, en ca mi nho fa vo ra vel men te a
es ses em prés ti mos de in te res se do Go ver na dor Ge -
ral do Alckmin e da po pu la ção de São Pa u lo.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar a vo ta ção da
re da ção fi nal, en cer ro o pro ces so de 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, con tra o voto do Se na dor La u ro
Cam pos.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos
ter mos do Re que ri men to nº 302, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Re so lu ção nº 27, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 466, de
2002, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos), que au to ri za o Go ver no do Esta do de
São Pa u lo a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da União, com o Ban -
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co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID), no va lor de cen to e vin te mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
(Pro gra ma de Re cu pe ra ção de Ro do vi as do
Esta do de São Pa u lo).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

Em vo ta ção.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – 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 Se na dor
Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a apro -
va ção dos itens 1, 2 e 3 da pa u ta de hoje é de fun da-
men tal im por tân cia para o Esta do de São Pa u lo, de
for ma que peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que os
apro vem.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -

ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de -
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -
je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2002,
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:

PARECER Nº 521, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 27, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2002, que au to ri za
o Esta do de São Pa u lo a con tra tar ope ra ção de cré di-
to ex ter no, com ga ran tia da União, com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor de
US$120.000.000,00 (cen to e vin te mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos).

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da res –
Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 521, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,  , Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do
Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za o Esta do de São Pa u lo a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com ga ran tia da União, com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no
va lor de US$120.000.000,00 (cen to e vin te
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do de São Pa u lo au to ri za do a

con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia
da União, com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to (BID), no va lor de US$120.000.000,00 (cen to
e vin te mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti-
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção de Ro do vi as do Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID);

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, ten do como con tra ga ran ti as, como 
de fi ni do no tex to da Lei nº 10.668, de 18 de
ou tu bro de 2000, au to ri za ti va do em prés ti-
mo pre ten di do, as co tas ou par ce las da par -
ti ci pa ção do Esta do na ar re ca da ção da
União, com ple men ta das pe las re ce i tas pró-
pri as do Esta do;

III – va lor: US$120.000.000,00 (cen to e
vin te mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – ca rên cia: 5 (cin co) anos;
V – amor ti za ção: 31 (trin ta e uma) par -

ce las se mes tra is, con se cu ti vas e, tan to
quan to pos sí vel, igua is;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te,
cal cu la dos com base nos cus tos dos
Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
so bre os sal dos de ve do res do em prés ti mo,
acres ci do de um spre ad que o Ban co fi xa rá
ao fi nal de cada se mes tre;

VII – co mis são de com pro mis so:
0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por
cen to ao ano), pa gos se mes tral men te so bre
o sal do não de sem bol sa do do em prés ti mo,
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en tran do em vi gor 60 (ses sen ta) dias após a 
as si na tu ra do Con tra to;

VIII – ins pe ção e su per vi são ge ra is:
1% (um por cen to) do va lor do em prés ti mo,
li mi ta das a US$1.200.000,00 (um mi lhão e
du zen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos).

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do de São Pa u lo na ope ra ção de cré di to
ex ter no re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca-
put é con di ci o na da a que o Esta do de São Pa u lo vin -
cu le, como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, me di an-
te for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia, po den-
do o Go ver no Fe de ral re ter im por tân ci as ne ces sá ri as
di re ta men te das con tas cen tra li za do ras da ar re ca da-
ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio des ta
au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias,
con ta do a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos
ter mos do Re que ri men to nº 304, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Re so lu ção nº 28, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 467, de
2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com 
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São

Pa u lo a con tra tar 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 equi va len te a du zen tos e
nove mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen-
vol vi men to- BIRD. (Fi nan ci a men to par ci al do 
Sis te ma de Trens Urba nos do Esta do de
São Pa u lo – 4ª Li nha do Me trô).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são en cer ra da e sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to.
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, con tra o voto do Se na dor La u ro

Cam pos.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 28, de 2002,
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:

PARECER Nº 522, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 28, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do 
Pro je to de Re so lu ção nº 28, de 2002, que au to ri za o
Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra tar 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 equi va len te a US$209.000.000,00 
(du zen tos e nove mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca-
nos), de prin ci pal, com 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 o ”Sis te ma de Trens Urba nos – 4ª 
Li nha do Me trô ”.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da res –
Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 522, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, , Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do
Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za o Go ver no do Esta do de São 
Pa u lo a con tra tar 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 equi va len te a
US$209.000.000,00 (du zen tos e nove mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, com 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 o ”Sis te ma de Trens Urba nos – 4ª
Li nha do Me trô ”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do de São Pa u lo au to ri za do a con -

tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inter na-
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
se rão uti li za dos para fi nan ci ar par ci al men te o ”Sis te-
ma de Trens Urba nos – 4ª Li nha do Me trô“.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art. 
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor pre ten di do: US$209.000.000,00
(du zen tos e nove mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos);

II – mo da li da de de em prés ti mo: Sin gle
Cur rency Loan (mo e da úni ca – dó lar nor -
te-ame ri ca nos), com taxa de ju ros va riá vel
(Li bor + spre ad);

III – pra zo de de sem bol so: até 30 de
ju nho de 2007;

IV – amor ti za ção: 20 (vin te) par ce las
se mes tra is e con se cu ti vas, no va lor de
US$10.450.000,00 (dez mi lhões, qua tro cen-
tos e cin qüen ta mil dó la res nor te-ame ri ca-
nos) cada, ven cen do-se a pri me i ra em 15
de se tem bro de 2007 e a úl ti ma em 15 de
mar ço de 2017;

V – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal-
cu la dos com base na Li bor se mes tral para
dó la res, acres ci dos de um spre ad ex pres so
como per cen ta gem anu al. O spre ad será
cons ti tu í do de 0,75% (se ten ta e cin co cen té si-
mos por cen to), so ma da ou di mi nu í da à di fe-
ren ça en tre a mar gem mé dia de cap ta ção do
BIRD para co brir em prés ti mos em Sin gle
Cur rency Loan e a Li bor tam bém para o pe -
río do, apu ra dos du ran te os 6 (seis) me ses an -
te ri o res aos res pec ti vos ven ci men tos;

VI – co mis são do Ban co: 1% a.a. (um
por cen to ao ano) so bre o mon tan te to tal do

em prés ti mo, sa ca dos da con ta do em prés ti-
mo após a as si na tu ra do Con tra to;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75%
a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano) exi gi da se mes tral men te, nas mes mas
da tas do pa ga men to dos ju ros, so bre os sal-
dos de ve do res não de sem bol sa dos do em-
prés ti mo, en tran do em vi gor 60 (ses sen ta)
dias após a as si na tu ra do Con tra to.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do prin -
ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te ra das
em fun ção da data da as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to men ci o na da nos arts. 1º e 2º,
ten do como con tra ga ran tia as co tas das trans fe rên ci-
as cons ti tu ci o na is da União a que o Esta do faz jus,
com ple men ta das pe las suas re ce i tas pró pri as.

Art. 4º A as si na tu ra dos ins tru men tos con tra tu a is
deve ser pre ce di da de:

I – for ma li za ção e as si na tu ra do res-
pec ti vo con tra to de con tra ga ran tia;

II – qui ta ção dos dé bi tos em nome da
Se cre ta ria de Fa zen da do Esta do de São
Pa u lo, bem como de ór gãos da ad mi nis tra-
ção in di re ta jun to à União e en ti da des con-
tro la das pelo se tor pú bli co fe de ral.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos
ter mos do Re que ri men to nº 303, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Re so lu ção nº 29, de 2002 (apre sen ta do pela
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Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 468, de 2002,
Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to), que au to ri za
o Go ver no do Esta do do Acre a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID)
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BID), 
no va lor to tal equi va len te a ses sen ta e qua tro
mi lhões e oi to cen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com ga ran-
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan-
ci a men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel do Acre).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis-
cus são en cer ra da e sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

Em vo ta ção.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V. 
Exª a pa la vra.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de te -
cer al guns co men tá ri os so bre a im por tân cia do que
es ta mos apro van do com este em prés ti mo para o
Esta do do Acre jun to ao BID.

Em 1998, acom pa nha da, na que la épo ca, do can -
di da to ao Go ver no do Esta do do Acre, Jor ge Vi a na, co -
me ça mos um pro ces so de dis cus são com o BID e fi ze-
mos ver ao Pre si den te Hen ri que Iglé si as que o Acre,
após mais de dez anos do as sas si na to do lí der eco lo-
gis ta Chi co Men des, ti nha uma dí vi da a ser sa na da
com o seu so nho de de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Apre sen ta mos um pro je to em que, por meio de
um fi nan ci a men to de um Ban co que tra ta da ques tão
do de sen vol vi men to dos pa í ses da Amé ri ca La ti na,
pu dés se mos aco plar três as pec tos fun da men ta is para
a Ama zô nia: o cres ci men to eco nô mi co, a in clu são so ci-
al e a pre ser va ção do meio am bi en te. Esse pro je to foi
fun da men ta do na in clu são das pes so as, res pe i tan do as 
po pu la ções tra di ci o na is, que era o gran de so nho de
Chi co Men des; quan do ele foi até Was hing ton de nun ci-
ar que um tre cho da BR-364, Ron dô ni aA cre, es ta va
sen do cons tru í do sem ne nhu ma pre o cu pa ção am bi en-
tal, em fun ção das suas de nún ci as, o Ban co alo cou re -
cur sos para di mi nu ir o im pac to am bi en tal, so bre tu do em 
re la ção às po pu la ções de se rin gue i ros e de ín di os.
Aliás, o Ban co teve de vi ver mo men tos de sa gra dá ve is,
ten do de ir ao Con gres so nor te-ame ri ca no para jus ti-
fi car aque le in ves ti men to.

Ago ra, es ta mos ten do a opor tu ni da de de fa zer o 
pro je to exa ta men te como Chi co Men des que ria, mu i-
to em bo ra, à épo ca, ele te nha sido in com pre en di do;
mu i to di zi am que ele era con tra as es tra das, con tra o
de sen vol vi men to, que ele que ria que a Ama zô nia fos -
se eter na men te atra sa da. Chi co Men des pa gou um
pre ço mu i to alto por isso.

Fico fe liz por es tar mos re a li zan do o seu so nho e 
ao mes mo tem po tris te por ele não es tar aqui para ver 
os con tor nos do seu so nho sen do ago ra re a li za dos,
em um Go ver no que apre sen ta um pro je to que está
fun da men ta do no apo io di re to à in clu são so ci al, no
res pe i to às po pu la ções tra di ci o na is e na uti li za ção
cor re ta dos re cur sos na tu ra is. Além do mais, este Go -
ver no tem uma ação cen tra da no es ta be le ci men to de
ins ti tu i ções que se jam ca pa zes de le var a cabo esse
pro ces so. A par tir do for ta le ci men to des sas ins ti tu i-
ções e so bre tu do de uma re la ção trans pa ren te com a
so ci e da de na pro du ção de no vos pro du tos po lí ti cos,
vi san do à sus ten ta bi li da de eco nô mi ca, po lí ti ca, so ci-
al, am bi en tal, cul tu ral e éti ca, es ta rá re a li zan do um
gran de pro je to que, se Deus qui ser, po de rá ser re fe-
rên cia para toda a Ama zô nia.

Num ter ce i ro as pec to, a ques tão de in fra-es tru-
tu ra, que, para nós, é mu i to im por tan te, como im por-
tan tes são as es tra das, gran des in ves ti men tos em es -
tra das vi ci na is, o apor te em co mu ni ca ção e ener gia, a 
de sobs tru ção de rios, por que, na Ama zô nia, os rios
cons ti tu em-se em um meio de trans por te, ofe re ci do
por Deus mas que pre ci sam da nos sa ma nu ten ção.
Enfim, é um pro je to fun da men tal para nós. O Esta do
aten deu a to dos os pré-re qui si tos ne ces sá ri os à to-
ma da des se em prés ti mo.Gra ças a Deus, o Esta do do 
Acre nada tem a de ver na qui lo que tem sido a pre o cu-
pa ção de mu i tos Esta dos, para aten der à Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, ou ao ajus te fis cal.

Do pon to de vis ta so ci al, ain da aqui que ro fa zer
al gu mas res sal vas. Esse pro je to bus ca rá a uti li za ção
cor re ta dos nos sos re cur sos na tu ra is, so bre tu do dos
nos sos re cur sos flo res ta is, que, a par tir do ma ne jo
sus ten tá vel, po de rão vi a bi li zar a eco no mia do Acre,
cri ar no vas ocu pa ções, di ver si fi can do a eco no mia do
Acre, cuja vo ca ção é agro flo res tal.

Não exis te es pa ço na Ama zô nia para uma úni ca
ati vi da de: nem só a agri cul tu ra, nem só ma de i ra, nem
só ex tra ti vis mo, nem só pe cuá ria. Há lu gar para to das
es sas ati vi da des des de que fe i tas com sus ten ta bi li da-
de. Esse é o de sa fio do Go ver no Jor ge Vi a na, esse é
o de sa fio das en ti da des am bi en ta lis tas do meu Esta -
do e esse é, so bre tu do, o de sa fio das co mu ni da des,
que, ao lon go de mu i tos anos, vi ram o de sen vol vi-
men to ser pen sa do sem a sua in clu são, vi ram os
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gran des pro je tos se rem pen sa dos de for ma tão gran -
di o sa que eles se quer po di am al can çar.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, com a cer te za de
que es ta mos dan do um gran de pas so rumo à sus ten-
ta bi li da de, rumo a um novo pa ra dig ma de de sen vol vi-
men to para a Ama zô nia, en ca mi nho fa vo ra vel men te à 
ma té ria.

Agra de ço, de an te mão, o apo io de to dos aque -
les que nos aju da ram. Re co nhe ço o em pe nho do Se -
na dor Tião Vi a na na ar ti cu la ção da apro va ção da ma -
té ria, aqui no Se na do, e de to dos aque les que con tri-
bu í ram para que o Esta do do Acre pu des se to mar
esse em prés ti mo, em prés ti mo esse que con si de ra-
mos um in ves ti men to am bi en tal, so ci al, cul tu ral e que
res ga ta a me mó ria do Chi co Men des, à épo ca ul tra ja-
da com uma sé rie de ca lú ni as.

Hoje, te mos a opor tu ni da de de mos trar que o
de sen vol vi men to sus ten tá vel é pos sí vel. No Acre, ele
já se con fi gu ra, mes mo an tes des se em prés ti mo, em
três di men sões. É o úni co Esta do da Fe de ra ção que
tem o êxo do ao con trá rio: mais de seis mil fa mí li as re -
tor nam às ati vi da des ex tra ti vis tas. Com apo io na sa ú-
de, na edu ca ção, no trans por te e na di ver si fi ca ção da
eco no mia ex tra ti vis ta, po de mos, sim, pen sar numa
eco no mia flo res tal sus ten tá vel e com qua li da de em
ter mos so ci a is, cul tu ra is e éti cos, para dar res pos ta
ao de sa fio da sus ten ta bi li da de na Ama zô nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, jul go-me um pou co acre a no, se o Se na dor
Tião Vi a na e a Se na do ra Ma ri na Sil va me per mi ti rem
fa lar as sim. Andei por aque las ter ras em mo men tos
di fí ce is. Esti ve pre sen te, jun ta men te com o Lí der Luiz
Iná cio Lula da Sil va, ao jul ga men to do ho mi cí dio de
Chi co Men des. Par ti ci pei das in ves ti ga ções e fui pra ti-
ca men te o res pon sá vel pela pri são dos cul pa dos por
aque le as sas si na to. Esti ve em Bra si léia e em vá ri as
ci da des do Acre e sen ti as gran des di fi cul da des da
po pu la ção para so bre vi ver. Assim sen do, co nhe ço
bem aque le Esta do.

Se na do ra Ma ri na Sil va, uso o mi cro fo ne para re -
gis trar que me en con trei, du ran te um vôo, com o Sr.
Antô nio da Ro cha Vi cen te, Se cre tá rio de Flo res ta e
Extra ti vis mo do Acre. O jo vem, evan gé li co, com mu i ta
emo ção des cre veu a im por tân cia des se em prés ti mo
para a auto-sus ten ta bi li da de dos pro je tos da flo res ta
do Acre. Di zia-me ele que vá ri as fa mí li as já es ta vam
re tor nan do para a flo res ta, ape sar de to dos os de sa fi-
os exis ten tes, por que ha via a es pe ran ça de que ela
pró pria pro ves se a sus ten ta ção des sas fa mí li as.

Des se modo, Srªs e Srs. Se na do res, como
Mem bro do PFL, aman te da na tu re za e pre o cu pa do
com a pre ser va ção da nos sa flo res ta, so li ci to que se
apro ve o pro je to e que seja o pri me i ro de ou tros que
vi rão para aju dar o Acre a ex pan dir sua auto-sus ten-
ta bi li da de, que é o de se jo da que les que o go ver nam.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. A Se na do ra
Ma ri na Sil va já ex pôs toda me mó ria his tó ri ca re fe ren-
te à con quis ta des se pro je to de fi nan ci a men to de uma 
eco no mia ba se a da no de sen vol vi men to sus ten tá vel,
que atu al men te nor te ia a ló gi ca de Go ver no do Acre.

Esse pro je to, ape sar de es tar vin cu la do a um va -
lor fi nan ce i ro da or dem de ape nas US$64 mi lhões, é
mu i to am plo pelo seu sig ni fi ca do. Há pou cos mi nu tos,
hou ve um de ba te so bre a Vale do Rio Doce, no qual fi -
cou cla ra a cer te za dos Srs. Se na do res, em ple ná rio,
so bre o ca mi nho da mi ne ra ção e de ou tro mo de lo de
de sen vol vi men to para a Ama zô nia ori en tal.

A Ama zô nia oci den tal ca re ce, ain da hoje, da
afir ma ção de um mo de lo eco nô mi co. Esse pro je to
sim bo li za este pro pó si to, qual seja, a se gu ran ça de
que, na Ama zô nia oci den tal, será pos sí vel a im ple-
men ta ção de um mo de lo eco nô mi co ba se a do no de -
sen vol vi men to sus ten tá vel e na pres ta ção de ho me-
na gem e res pe i to às po pu la ções tra di ci o na is, que his -
to ri ca men te fo ram es que ci das nes te País: os ín di os,
os se rin gue i ros, os ri be i ri nhos, os ca bo clos.

A con cre ti za ção des se pro je to, ali a da à vi são de
go ver no sus ten tá vel que têm hoje o Sr. Jor ge Vi a na e
equi pe de Go ver no, já de mons tra da num de ba te his to ri-
ca men te tra va do no man da to da Se na do ra Ma ri na Sil -
va, tor na rá pos sí vel to mar mos um rumo efe ti vo e mu i to
im por tan te no tra ta men to da Ama zô nia bra si le i ra.

A par tir do mo men to em que esse pro je to se tor -
nar con so li da do e viá vel, as au to ri da des do Esta do bra -
si le i ro cer ta men te po de rão olhar a Ama zô nia oci den tal
de ou tra for ma, ve ri fi can do como será im por tan te se guir
o mo de lo do de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Em tor no des se pro je to, há uma mar gem apro xi-
ma da de 20 mil em pre gos, além do acres ci men to da
agro in dús tria, da in dús tria com vo ca ção para a Flo-
res ta Ama zô nia e a pos si bi li da de de in ver são da ba -
lan ça co mer ci al do Esta do. Hoje, o Acre é in te i ra men-
te de pen den te de re pas ses fe de ra is. E o Go ver no que 
está ali ins ta la do quer re ver ter essa ló gi ca per ver sa e
afir má-lo como um Esta do su pe ra vi tá rio e pro mis sor
para o fu tu ro da Ama zô nia. Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, de cor ri da a ses são de
on tem, quan do essa ma té ria es te ve em apre ci a ção na
sua pri me i ra dis cus são, em re gi me de ur gên cia, ma ni-
fes tei a mi nha po si ção fa vo rá vel a sua apro va ção não
só em meu nome, mas tam bém em nome da Li de ran-
ça do PMDB, que, na opor tu ni da de, re pre sen to.

Qu e ro, pois, nes te mo men to, re i te rar as pa la-
vras que pro fe ri na ses são de on tem, ma ni fes tan do a
po si ção da Ban ca da do PMDB fa vo ra vel men te à
apro va ção des se pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) - Não há
mais ora do res ins cri tos. (Pa u sa.)

Se na dor La u ro Cam pos, V. Ex.ª ha via pe di do a
pa la vra e eu a con ce de rei nes te mo men to, por que en -
ten di que o si nal fe i to por V. Exª era para vo tar con tra o 
pro je to.

Peço-lhes es cu sas e lhe con ce do a pa la vra.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de-
ço mu i to a opor tu ni da de. Ge ral men te, apre sen to as
ra zões de meu voto ape nas na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, mas nes te caso par ti cu lar eu gos ta-
ria de di zer ra pi da men te que há vá ri as ma ne i ras de
fa zer o bem para o pró xi mo e para uma re gião.

Do meu pon to de vis ta, quem está re al men te co -
la bo ran do no sen ti do de cri ar as con di ções para um
fu tu ro mais hu ma no, mais sa u dá vel, mais so li dá rio é
o meu voto con trá rio a esse em prés ti mo. Não te nho
dú vi da al gu ma de que o em prés ti mo é um ópio. É mu i-
to bom to mar em prés ti mo; é um pro ces so sin co pa do
de re a li zar in ves ti men tos.

Em vez de es pe rar mos o plan tio, a co lhe i ta, a
ven da, a re a li za ção, a pou pan ça para fa zer mos os in -
ves ti men tos, nós, em um ges to de má gi ca nos in cli na-
mos aos em prés ti mos e acha mos que re sol ve mos os
nos sos pro ble mas. Acho que é um ledo en ga no e, ao
lon go des ses oito anos, te nho pro cu ra do mos trar
como vá ri os po vos têm sido fus ti ga dos e per di do tudo. 
Di zia o Impe ra dor Me i ji, re pe tin do Ulysses Grant,
ex-Pre si den te dos Esta dos Uni dos: “...po vos como o
Egi to e a Espa nha que per de ram tudo, in clu si ve a sua
so be ra nia por ca u sa de em prés ti mos ex ter nos”.

Por tan to, não tro co esse pro ces so sin co pa do,
rá pi do e, em cer to sen ti do, afo i to de re a li zar es ses in -
ves ti men tos por um pre ço que te nho cer te za de que
não po de mos pa gar.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Peço a
pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª vai
en ca mi nhar a vo ta ção?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sim, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, para en ca-
mi nhar.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apren di no cur so
de eco no mia que ope ra ção de cré di to é igual ao co -
les te rol: exis te o bom e o ruim. Essa é uma boa ope ra-
ção de cré di to. Pen so que o Go ver no do Esta do do
Acre tem fe i to um tra ba lho im por tan te numa re gião
que pre ci sa de uma pers pec ti va eco nô mi ca e de um
mo de lo de de sen vol vi men to di fe ren ci a dos. Apóio
esse pro je to e essa ope ra ção de cré di to, por que se
tra ta de um fi nan ci a men to de um mo de lo de de sen-
vol vi men to sus ten tá vel.

A re gião Nor te do nos so País é um ou tro bra sil
den tro do Bra sil; é uma re gião pou co per ce bi da ain da
pe los bra si le i ros, que tem um enor me po ten ci al a ser
agre ga do ao de sen vol vi men to do nos so País e que
ne ces si ta de um de sen vol vi men to di fe ren te, com pre -
ser va ção am bi en tal e com in clu são so ci al. Então,
apóio essa ope ra ção de cré di to e de se jo que es ses
pe que nos mo de los – por que o re cur so é pe que no –
sir vam de uma luz no fi nal do tú nel para ilu mi nar o
pro ces so de de sen vol vi men to de uma re gião que tem
tudo para aju dar o Bra sil a cres cer, a de sen vol ver, a
fa zer dis tri bu i ção de ren da e in clu são do nos so povo
no pro ces so de cres ci men to e de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -

cer ra do o en ca mi nha men to de vo ta ção.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com voto con trá rio do Se na dor La u ro

Cam pos.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2002,
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:
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PARECER Nº 523, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 29, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2002, que au to ri za
o Go ver no do Esta do do Acre a con tra tar ope ra ção de 
cré di to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
US$64.800.000,00 (ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to-
cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal,
com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da res –
Mo za ril do Ca val can ti – Edson Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 523, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
 eu, , Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do
Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za o Esta do do Acre a con tra-
tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
US$64.800.000,00 (ses sen ta e qua tro mi-
lhões e oi to cen tos mil dó la res nor-
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com ga ran-
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Acre au to ri za do a con tra tar

ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri ca-
no de De sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te
a US$64.800.000,00 (ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to-
cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção a que se re fe re o ca put se rão des ti na dos a fi -
nan ci ar, par ci al men te, o ”Pro gra ma de De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel do Acre”.

Art. 2º As con di ções da ope ra ção de cré di to são
as se guin tes:

I – mu tuá rio: Esta do do Acre;
II – mu tu an te: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen-

vol vi men to (BID);
III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – va lor da ope ra ção: o equi va len te a até

US$64.800.000,00 (ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to-
cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos);

V – pra zo de de sem bol so: 4 (qua tro) anos;

VI – amor ti za ção: 32 (trin ta e duas) par ce las se -
mes tra is, igua is e con se cu ti vas, em 10 de ju nho e 10
de de zem bro de cada ano, ven cen do-se a pri me i ra
em 10 de de zem bro de 2002 e a úl ti ma em 10 de de -
zem bro de 2022;

VII – ca rên cia: 42 (qua ren ta e dois) me ses, a
par tir do de sem bol so;

VIII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 10 de
ju nho e 10 de de zem bro de cada ano, a par tir de 10 de
de zem bro de 2002, cal cu la dos com base no cus to de
cap ta ção do Ban co para em prés ti mos uni mo ne tá ri os
qua li fi ca dos, apu ra dos du ran te os seis me ses an te ri-
o res aos res pec ti vos ven ci men tos e acres ci dos de
uma mar gem ra zoá vel, ex pres sa em ter mos de uma
por cen ta gem anu al, para co ber tu ra de des pe sas ad -
mi nis tra ti vas;

IX – co mis são de cré di to: 0,75 % a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre os sal dos
de ve do res não de sem bol sa dos, exi gi da se mes tral-
men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros,
en tran do em vi gor 60 (ses sen ta) dias após a as si na-
tu ra do Con tra to;

X – re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge ral:
1% (um por cen to) do va lor do em prés ti mo, de sem-
bol sa dos em pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to
pos sí vel, igua is;

XI – con tra ga ran tia à União: nos ter mos do § 4º
do art. 167, acres cen ta do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 3, de 1993, co tas ou par ce las da par ti ci pa ção
do Esta do na ar re ca da ção da União, na for ma do dis -
pos to no art. 157 e 159, in ci sos I, alí nea a, e II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com ple men ta das por re ce i tas
tri bu tá ri as pró pri as do Esta do es ta be le ci das pelo art.
155 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras ga ran ti as ad mi-
ti das em di re i to.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to a que se re fe rem os arts. 1º e
2º, ten do como con tra ga ran tia ofe re ci da pelo Esta do
do Acre as co tas de re par ti ção cons ti tu ci o nal pre vis-
tas nos arts. 157 e 159, com ple men ta das pe las re ce i-
tas tri bu tá ri as es ta be le ci das no art. 155, nos ter mos
do § 4º do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como 
ou tras ga ran ti as ad mi ti das em di re i to e à ce le bra ção
do res pec ti vo con tra to de con tra ga ran tia.

Art. 4º As par tes en vol vi das na ope ra ção au to ri-
za da de ve rão cum prir e re co nhe cer o cum pri men to,
pre li mi nar men te às for ma li za ções con tra tu a is com o
BID, do aten di men to de to das as con di ci o na li da des
pré vi as à re a li za ção do pri me i ro de sem bol so do em -
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prés ti mo, in clu si ve a ce le bra ção do con tra to de con -
tra ga ran tia do Esta do do Acre com a União, nos ter -
mos do dis pos to no art. 3º des ta re so lu ção.

Art. 5º O pra zo para o exer cí cio des ta au to ri za-
ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, a con tar
da sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da, sem pre com o voto con trá rio do Se -

na dor La u ro Cam pos.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Vo ta ção, em 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 4, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá-
rio o Se na dor Ber nar do Ca bral, que dá nova 
re da ção ao pa rá gra fo 1º do art. 17 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Va mos à vo ta ção, uma vez que a dis cus são já
foi en cer ra da.

Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, es tou ins cri to para fa lar so bre
o Item nº 7. O Item nº 5 tra ta da ver ti ca li za ção, e já tive
oca sião de dis cu tir esse as sun to em por me no res em
ou tras ses sões. Te nho o pra zer de di zer a V. Exª que
ten tei e ter mi nei con ven cen do o Se na dor Pe dro Si -
mon, fu tu ro vice-pre si den te de Lula.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, va mos à
vo ta ção do subs ti tu ti vo à pro pos ta.

De acor do com o dis pos to no art. 60, §2º, da
Cons ti tu i ção, 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 po de rão ori en tar suas Ban ca das.
Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –

Enca mi nhan do essa vo ta ção, so li ci to que vo tem fa vo-
ra vel men te. Tra ta-se da emen da cons ti tu ci o nal as si-
na da, em pri me i ro lu gar, pelo Se na dor Ber nar do Ca -
bral, pro pos ta pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, para ga ran tir aos par ti dos po lí ti cos o di -
re i to à sua au to de ter mi na ção, prin cí pio bá si co da
Cons ti tu i ção, di re i to dos par ti dos à sua au to no mia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, o PSB vota “sim”.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, o Go ver no en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, o PL tam bém vota “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota “sim”.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, pela vice-li de ran ça do PMDB, re co-
men do o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co do PT vota “sim”.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, en ten de mos que essa pro pos ta de emen -
da cons ti tu ci o nal tem as mes mas im pro pri e da des da
nor ma do TSE, que jul gou in tem pes ti va men te um re -
cur so in ter pos to jun to àque la Cor te. Enten de mos que
isso pode até pa re cer um con fron to com o Po der Ju di-
ciá rio. Pes so al men te, vo ta rei “não” à pro pos ta, mas
tra ta-se de ques tão aber ta no PTB: cada um vo ta rá de 
acor do com seu pon to de vis ta.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, o PDT, por meio da Li de ran ça, vota “não”, mas
na tu ral men te li be ra os in te gran tes da Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res para que ve nham
ao ple ná rio.

Esta mos vo tan do ma té ria que exi ge quo rum
qua li fi ca do. Tra ta-se de emen da cons ti tu ci o nal.

A Mesa re no va o ape lo para que os Srs. Se na-
do res ve nham ao ple ná rio. (Pa u sa.)

Vou de cla rar en cer ra da a vo ta ção.
Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 57 Srs. Se na do res; e NÃO 5.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal de vo tos: 63.
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 4 DE 2002

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2002

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 17
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis ci pli nar
as co li ga ções ele i to ra is.

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 § 1º do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 17. .................................................
§ 1º É as se gu ra da aos par ti dos po lí ti-

cos au to no mia para de fi nir sua es tru tu ra in -
ter na, or ga ni za ção e fun ci o na men to e para
ado tar os cri té ri os de es co lha e o re gi me de
suas co li ga ções ele i to ra is, sem obri ga to ri e-
da de de vin cu la ção en tre as can di da tu ras
em ní vel na ci o nal, es ta du al, dis tri tal ou mu -
ni ci pal, de ven do seus es ta tu tos es ta be le cer
nor mas de dis ci pli na e fi de li da de par ti dá ria.

......................................................”(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, apli can do-se às ele i-
ções que ocor re rão no ano de 2002.

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 322, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do item I, do art. 311, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para que a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 18, de 2002, seja apre ci a da
após o item nº 4 da Ordem do Dia da pre sen te ses-
são.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Artur
da Ta vo la – Ro me ro Jucá – José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 18, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
(Pre fe rên cia para apre ci a ção, nos ter mos
do Re que ri men to nº 322, de 2002, lido d

apro va do nes ta opor tu ni da de.)

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 18, de 2002 (nº 407/2001,
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 arts.
100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art.
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, e acres cen ta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as (pre ca tó ri os, ISS, fun-
do com pos to por re cur sos ori un dos de de-
ses ta ti za ção e CPMF), ten do

Pa re cer sob nº 424, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são
da pro po si ção, para efe i to de vo ta ção em
Ple ná rio, a fim de que cada ma té ria seja
apre ci a da se pa ra da men te, por tó pi cos, nos
se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti-
vos que cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100
da par te per ma nen te e 86 e 87 da par te
tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças
pre ten di das so bre o art. 156 da par te per-
ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções
pre ten di das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si-
vas à CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do
ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.
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Como é do co nhe ci men to dos Srs. Se na do res,
a dis cus são da ma té ria obe de ce rá ao rito es ta be le-
ci do pelo Re que ri men to nº 278, de 2002, apro va do
pelo Ple ná rio na ses são do úl ti mo dia 21 de maio.

Nes ses ter mos, a ma té ria cons ta rá da Ordem
do Dia, du ran te cin co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri-
as e ex tra or di ná ri as, em fase de dis cus são em pri me i-
ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das emen das,
as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da com po si ção
do Se na do.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são em pri me i ro tur no.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir a pro pos ta, ao
no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen tei duas
emen das de ple ná rio as si na das, em mé dia, por 42
Srs. Se na do res. Essas emen das vi sa vam, sem dú vi-
da al gu ma, re du zir o im pac to da CPMF so bre as ati vi-
da des eco nô mi cas de sen vol vi das pe las mi cro e pe-
que nas em pre sas. Além dis so, as pes so as fí si cas
tam bém se ri am be ne fi ci a das, pois te ri am o di re i to de
con ta bi li zar a CPMF paga e, quan do da sua de cla ra-
ção de ren di men tos, efe tu a ri am o de vi do des con to do
im pos to de ren da de vi do.

Até quin ze mi nu tos atrás, Sr. Pre si den te, es sas
duas emen das ti nham 42 as si na tu ras, sen do que eu
so men te pre ci sa va de 17. Entre tan to, o Go ver no Fe -
de ral pres si o nou os Srs. Se na do res de tal modo que
15 de les re ti ra ram as suas as si na tu ras. Não le rei es -
ses no mes em res pe i to aos meus no bres Co le gas,
que, quan do as si na ram essa pro pos ta, cer ta men te
não ima gi na vam o tipo de pres são que so fre ri am.
Então, isso fica en tre nós. Pre fi ro não ex por os no bres
Co le gas. Esta é uma Casa po lí ti ca, e, cer ta men te, em 
ou tras opor tu ni da des, po de rei apre sen tar ou tras pro -
pos tas em que não ha ve rá a re ti ra da de as si na tu ras.
Quem sabe um dia isso acon te ce rá no Se na do Fe de-
ral, o que en gran de ce rá esta Casa.

A CPMF foi apre sen ta da, pela pri me i ra vez, em
1996, quan do se trans for mou na Emen da Cons ti tu ci-
o nal nº 12, que co me çou a vi go rar em ja ne i ro de
1997. Des sa pri me i ra CPMF – ou IOF, como era cha -
ma do –, fui o pri me i ro sig na tá rio, quan do era Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de o Dr. Adib Ja te ne, uma das fi gu-
ras no tá ve is da Me di ci na bra si le i ra, que exer cia com
dig ni da de, hon ra dez e efi ciên cia o car go de Mi nis tro
da Sa ú de. Pois bem, na que la épo ca, o Mi nis tro trou xe
para cá um re la tó rio can den te, de mons tran do que mi -
lha res de bra si le i ros es ta vam mor ren do nas por tas

dos hos pi ta is, das ca sas de sa ú de. Em Per nam bu co,
no Rio de Ja ne i ro, onde quer que es ti vés se mos, o
povo bra si le i ro que não po dia pa gar se gu ro-sa ú de es -
ta va sen do re cu sa do e não po dia in gres sar nas ca sas
de sa ú de.

Com pa de ci do com esse si tu a ção, Sr. Pre si den-
te, fui um dos pri me i ros a aten der ao ape lo do no bre
Mi nis tro Adib Ja te ne. E não me ar re pen do, por que,
na que la oca sião, o Bra sil pre ci sa va da que les re cur-
sos. Eram re cur sos tem po rá ri os, que se ri am re ver ti-
dos em be ne fí cio da sa ú de. Con tu do, en quan to essa
pri me i ra CPMF vi go ras se, por aque le pe río do de ape -
nas dois anos, te ría mos de en con trar uma so lu ção
para subs ti tuí-la.

A so lu ção foi apre sen ta da, não pelo Go ver no,
que nos pro me teu e nos tra iu, mas por mim e por mu i-
tos dos Srs. Se na do res, que as si na ram uma pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal que ter mi nou por ser re e di-
ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos. Aca ba mos vo tan do
nes ta Casa aque la pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-
nal, que teve o apo io de toda a so ci e da de e que obri -
gou Esta dos, Mu ni cí pi os e a pró pria União a di re ci o-
na rem re cur sos para o Fun do Na ci o nal da Sa ú de. É
gra ças a essa obri ga to ri e da de que mu i tas ca sas de
sa ú de no Bra sil es tão so bre vi ven do.

Então, Sr. Pre si den te, o Go ver no, ao ter mi nar a
vi gên cia des sa pri me i ra pro pos ta, fez apro var aqui na
Casa a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 12 – e eu vo tei con -
tra, por que o Go ver no sim ples men te des vi ou, na que-
la pri me i ra eta pa, R$1,2 bi lhão da Sa ú de para pa gar
dí vi das go ver na men ta is.

Em face dis so, o Mi nis tro Adib Ja te ne re nun ci ou
ao Mi nis té rio, e dei-lhe to tal apo io. Fiz um dis cur so
aqui em pres tan do a mi nha so li da ri e da de ir res tri ta à
po si ção do Mi nis tro da Sa ú de.

Veio en tão a se gun da ten ta ti va de re e di tar a
CPMF, que re sul tou na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21,
de 1999, pela qual se au men tou a alí quo ta de 0,20%
para 0,38%. E esse per cen tu al foi as sim des ti na do:
para a Sa ú de, 0,20%; para a Pre vi dên cia, 0,18% du-
ran te 12 me ses e 0,10% du ran te os úl ti mos 24 me ses.
Essa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, que re sul tou
na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21, vi go rou por três
anos.

Veio en tão a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 27, de
2000. Essa pro pos ta, que con si de ro in de co ro sa, re ti ra
20% de to dos os im pos tos e con tri bu i ções para que o
Go ver no faça des ses re cur sos o que bem en ten der. A 
ma té ria que es ta mos dis cu tin do hoje re sul ta rá na se-
guin te si tu a ção: o Go ver no está pror ro gan do mais
uma vez a CPMF, mas do pro du to da ar re ca da ção
des se tri bu to, pelo me nos 20% so bra rão para o ca i-
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xa do Go ver no que, ao seu ta lan te, de acor do com
sua von ta de, apli ca rá o di nhe i ro onde qui ser e bem
en ten der.

Por úl ti mo, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de
au to ria do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
cri ou o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre-
za, des ti na uma alí quo ta de 0,08% em fa vor des se
Fun do.

Sr. Pre si den te, ve ri fi ca mos que a CPMF não
tem mais aque la des ti na ção no bre quan do de sua
ins ti tu i ção, quan do ti nha um ca rá ter so ci al para aten -
der a uma po pu la ção afli ta que não po dia pa gar se gu-
ro-sa ú de. Tan to esse fato é ver da de, que o Re la tor na
Câ ma ra dos De pu ta dos as sim se pro nun ci ou a res pe-
i to da CPMF: “No mé ri to, a co bran ça da CPMF re ve-
lou-se im por tan te ins tru men to de ar re ca da ção fi nan-
ce i ra”. Não é mais um ins tru men to de am pa ro à sa ú de
do Bra sil, ou seja, à pre vi dên cia bra si le i ra, tor nou-se
um meio de ar re ca da ção fi nan ce i ra.

Além dis so, a CPMF é mo da li da de que cu i da do
com ba te à sone ga ção, à cor rup ção e ao nar co trá fi co.
Ora, Sr. Pre si den te, se o ob je ti vo é com ba ter tudo isso,
po de ría mos en tão cri ar um tri bu to sim bó li co de
0,000001%, que pos si bi li ta ria o Go ver no des co brir os
so ne ga do res e os cor rup tos des te País – me di an te o
que for de po si ta do nos ban cos em ter mos de co bran ça
da CPMF. O que não se deve é im por esse tri bu to ab sur-
do de 0,38%, que diz res pe i to ao im pos to do che que.

Para mos trar que o re fe ri do tri bu to não é mais
con tri bu i ção tran si tó ria e sim per ma nen te, le rei o que
diz um cons ti tu ci o na lis ta de Mi nas Ge ra is, Se na dor
José Alen car, do Esta do de V. Exª: 

O tra ço que apro xi ma as nor mas he te ro-
gê ne as é a tem po ra ri e da de e a tran si to ri e da-
de. São nor mas que vão de sa pa re cer. Esse
de sa pa re ci men to, que as tor na mais efê me-
ras ou de me nor du ra ção no tem po, ad vi rá do
pra zo fi xa do para o cum pri men to de atos ou
de ter mi na ções do cons ti tu in te ou ain da pela
su cum bên cia do tem po do di re i to, da ga ran tia
ou da si tu a ção se gu ra da aos res pec ti vos ti tu-
la res. Nor ma per ma nen te nas Dis po si ções
Tran si tó ri as é nor ma anô ma la.

Sr. Pre si den te, no Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as, pelo me nos qua tro ve zes, o Go -
ver no es ta be le ce um dis po si ti vo que re e di ta, uma vez 
após a ou tra, a CPMF, que se di zia an tes ser tran si tó-
ria, e que se tor nou um im pos to per ma nen te, por que
o Go ver no não teve com pe tên cia nem ca pa ci da de de
subs ti tuí-lo por meio de uma re for ma tri bu tá ria con sis-
ten te, que che gou até a ser mo ti vo, na Câ ma ra dos

De pu ta dos, de con sen so de to das as Ban ca das e do
pró prio Go ver no. Mas este mes mo Go ver no, não sei
por que car gas d’água, re ti rou tal con sen so e pas sou,
Sr. Pre si den te, a man dar, re i te ra da men te, en ga ve tar
a pro pos ta con sen su al, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A CPMF ren de rá este ano cer ca de R$20 bi-
lhões. No pri me i ro ano, ren deu R$7 bi lhões. Sr. Pre si-
den te, 20 bi lhões sig ni fi cam 1,5% do PIB. A CPMF,
hoje, é uma arma do Go ver no para mos trar ao FMI
que está com a bola toda, já que, obri gan do que o Se -
na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos, por meio
do Con gres so, apro vem um su pe rá vit pri má rio de
3,5%, ele já tem 1,5% da CPMF. Sr. Pre si den te, isso
sig ni fi ca que esse im pos to não é mais para sal var os
po bres do Bra sil, mas para en cher o ca i xa do Go ver-
no de qual quer ma ne i ra e mos trar que, ape sar de sua
in com pe tên cia de não en con trar um su ce dâ neo para
a CPMF, dis põe de uma ar re ca da ção ex tra de 1,5%
para com por a ar re ca da ção fe de ral.

Ao ter mi nar, Sr. Pre si den te, fi nal men te, gos ta ria
de mos trar que, do iní cio do ano até ago ra, o Go ver no
ar re ca dou, pelo me nos, R$4 bi lhões de CPMF. Só
em pe nhou R$2.8 bi lhões e só pa gou R$1.8 bi lhão .
Onde está o res to? Há mu i ta gen te mor ren do de
fome. Há mu i ta gen te, Sr. Pre si den te, nas por tas dos
hos pi ta is. E onde está o di nhe i ro da CPMF?

As mi nhas emen das fo ram pras cu cu i as, fo ram
en ter ra das pelo Go ver no e não va lem mais nada. Só
vo tei fa vo ra vel men te à CPMF uma vez; em to das as
ou tras, vo tei con tra. Qu an to a esta, te nho mu i to mais
ra zões para vo tar con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re-
ço ao Ple ná rio que fo ram en tre gues duas emen das
que, en tre tan to, não pre en chem o nú me ro mí ni mo de
as si na tu ras exi gi das pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

Sem alu são al gu ma a V. Exª, Se na dor José Alen car,
peço a to dos os Srs. Se na do res que, ao dis cu tir, cum -
pram ri go ro sa men te o Re gi men to Inter no. O pra zo de
dis cus são é de dez mi nu tos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, vo ta re mos hoje a CPMF sa ben do que se
tra ta de uma ex cres cên cia tri bu tá ria, um im pos to que
one ra em cas ca ta to das as ope ra ções e tam bém as
ex por ta ções bra si le i ras, mas vo ta mos em ra zão da
res pon sa bi li da de fis cal.

O Go ver no de ve ria com pre en der que a CPMF,
que ren de mais de R$20 bi lhões aos co fres da União,
de ve ria ser trans for ma da em im pos to, para que dele
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par ti ci pas sem os Esta dos e os Mu ni cí pi os bra si le i ros.
Aliás, essa ex cres cên cia tri bu tá ria sur giu da idéia do
profes sor, hoje De pu ta do Fe de ral por São Pa u lo, Mar -
cos Cin tra. S. Exª trou xe a idéia como im pos to úni co,
no fi nal dos anos 80, ob je to de de fe sa na ci o nal de um
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, nos so bom
ami go Flá vio Ro cha, que le vou na sua men sa gem a
idéia do im pos to úni co.

Pois bem, até con cor do que o im pos to úni co pu -
des se ser uma uto pia. Mas pre ci sa mos, e te mos dito
isso in can sa vel men te des de quan do che ga mos a
esta Casa, de uma re for ma tri bu tá ria que sig ni fi que
sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal, que se
trans for mou em um ver da de i ro ci po al bu ro crá ti co a
en tre var o de sen vol vi men to da eco no mia bra si le i ra.

A re for ma tri bu tá ria te ria, no Bra sil, dois ca mi-
nhos, como en si na va o Pro fes sor Ro ber to de Oli ve i ra
Cam pos em vá ri os ar ti gos pu bli ca dos a res pe i to do
sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro. Um de les se ria, como ele
de no mi na va, o ca mi nho ele trô ni co, que con tem pla va
jus ta men te o Impos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras.
O ou tro ca mi nho é o clás si co, e, em re la ção a ele, é
me lhor que co pi e mos bem do que in ven te mos mal. 

Os pa í ses mais de sen vol vi dos ado tam o sis te-
ma tri bu tá rio clás si co, que con tem pla três im pos tos
bá si cos ar re ca da do res. Um de les, o Impos to de Ren -
da, pes soa fí si ca e pes soa ju rí di ca; o ou tro, o Impos to
de Con su mo, que nor mal men te in ci de ape nas na úl ti-
ma ope ra ção, ou in ci de em cada ope ra ção e gera di -
re i to de cré di to à ope ra ção pos te ri or ou sub se qüen te.
Esse im pos to pode ser de no mi na do Impos to de Con -
su mo ou Impos to so bre Va lor Agre ga do, não im por ta;
o fun da men tal é sua fi lo so fia de in ci dên cia so bre o
con su mo. E o ter ce i ro im pos to, com ob je ti vo ar re ca-
da dor, é o Impos to so bre Pro pri e da des, que pode ser
sub di vi di do em ter ri to ri al ru ral e ter ri to ri al ur ba no.

Esses três são im pos tos bá si cos ar re ca da do-
res. Além de les, é cla ro que o Esta do pre ci sa de ins -
tru men tos ad mi nis tra ti vos; ain da que não te nham ob -
je ti vo ar re ca da dor, é ins tru men to de ad mi nis tra ção,
como, por exem plo, do sis te ma de ex por ta ção e im-
por ta ção, ou ne gó cio ex te ri or. Então tem que ha ver
um im pos to so bre co mér cio ex te ri or ou im pos to de
im por ta ção e ex por ta ção. Isso tem que exis tir, da
mes ma for ma as ta xas, que não são im pos tos. Daí a
ra zão pela qual os es pe ci a lis tas às ve zes fa lam que
no Bra sil há mais de 50 im pos tos di fe ren tes. Nem to -
dos são im pos tos. Por exem plo, uma taxa so bre o
con su mo de água, so bre o con su mo de ener gia elé tri-
ca tem que exis tir, mas não é im pos to.

Re pe tin do: pre ci sa mos de uma re for ma tri bu tá-
ria ca bal que dê ao Bra sil con di ções de re ti rar o ônus

im pos to a pro du tos ex por ta dos. O Bra sil pre ci sa ex-
por tar mais. Pre ci sa mos do brar nos sa ex por ta ção.
Pre ci sa mos ex por tar, em vez de R$50 bi lhões ou co i-
sa pa re ci da, R$100 bi lhões, o que dará ao Bra sil con -
di ções de ali vi ar-se des se cons tran gi men to cam bi al
que pesa como uma es pa da de Dâ mo cles so bre a
nos sa ca be ça. A re for ma tri bu tá ria é ur gen te.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, es tou
aqui para tra zer um pro tes to con tra a CPMF, ain da
que eu vá vo tar a fa vor dela. E as sim o fa rei ape nas
por que o Bra sil não pode pres cin dir des sa ar re ca da-
ção, que re pre sen ta mais de R$20 bi lhões. Faço um
ape lo a esta Casa para que da qui saia uma de ci são.
Por exem plo, há uma emen da do emi nen te Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, com pa re cer fa vo rá vel do emi nen-
te Se na dor Ber nar do Ca bral, no sen ti do de que a
CPMF con tem ple tam bém os Esta dos e Mu ni cí pi os,

Ape nas por de ver de ofí cio, que ro ler um pe que-
no tó pi co de um ofí cio que aca bo de re ce ber do emi -
nen te Pre fe i to do Mu ni cí pio de Cás sia, o Dr. Dou glas
Antô nio Ma cha do, Pre si den te da Asso ci a ção dos Mu -
ni cí pi os da Mi cror re gião do Mé dio Rio Gran de, que
diz o se guin te:

“Como é do co nhe ci men to de V. Exª, a
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988 trou-
xe au to no mia aos Mu ni cí pi os, mas veio
acom pa nha da de mais res pon sa bi li da des e
ônus fi nan ce i ros, obri gan do-os a as su mi rem
qua se que a to ta li da de das ga ran ti as dos di -
re i tos do ci da dão bra si le i ro, não acom pa-
nhan do a mes ma pro po si ção do re pas se
dos im pos tos ar re ca da dos pela União”. 

Não po de mos con ti nu ar as sis tin do a ocor rên ci-
as des sa na tu re za. Há, por exem plo, no Sis te ma Tri -
bu tá rio Na ci o nal, uma ou tra aber ra ção: a Con tri bu i-
ção so bre o Lu cro Lí qui do. Con tri bu i ção so bre o Lu cro
Lí qui do é Impos to de Ren da de pes soa ju rí di ca.
Como tal, os Esta dos e Mu ni cí pi os te ri am di re i to à
par ti ci pa ção. Então, es ta mos de cos tas vi ra das para o 
Bra sil. O País está sen do ad mi nis tra do de for ma di -
vor ci a da com re la ção a Esta dos e Mu ni cí pi os, como
se es tes nem de ves sem exis tir. Bas ta Bra sí lia para
aten der aos in te res ses do sis te ma fi nan ce i ro, hoje
mais in ter na ci o na li za do do que nun ca. Não po de mos
ace i tar, te mos que re a gir con tra esta si tu a ção. Já não
po de mos nos ca lar di an te de tan tas ma ze las im pu ta-
das à vida de Esta dos e Mu ni cí pi os, que es tão em si -
tu a ção ca la mi to sa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  5 10355

    209JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. Se na do res, o Se na dor José Alen car tem ra zão.
Os go ver nos do PSDB têm uma ca rac te rís ti ca: pa re-
cem vir tu a is; são go ver nos que ad mi nis tram de ma -
ne i ra com ple ta men te dis tan ci a da do povo, com ple ta-
men te fora da re a li da de. Pa re cem go ver nan tes que
es tão na Lua, ma ni pu lan do o País pelo com pu ta dor,
como se fôs se mos ma ri o ne tes. Eles são como Deus e
sa bem o que e como fa zer. O Se na dor José Alen car
tem mu i ta ra zão: nun ca hou ve um Go ver no tão dis so-
ci a do da so ci e da de como o atu al.

Hoje tive a opor tu ni da de de fa zer uma pa les tra
so bre a si tu a ção eco nô mi ca do País para os
Vice-Pre fe i tos do Bra sil, no Cen tro de Con ven ções. É
uma pena, por que va mos vo tar ago ra a CPMF, e eu
não trou xe para a tri bu na os da dos que es tu dei — a
ma i o ria é do Ban co Cen tral do Bra sil — e que le vam,
pe las ra zões que pre ten do ex por de me mó ria, o Par ti-
do So ci a lis ta Bra si le i ro a ori en tar a Ban ca da para vo -
tar con tra a CPMF.

A CPMF é um im pos to fis ca li za dor, que iden ti-
fi ca mo vi men ta ções fi nan ce i ras não con di zen tes
com as de cla ra das no Impos to de Ren da ou con si-
de ra das par te le gal da qui lo que mo vi men tam nos
ban cos. Enten de mos que esse é o úni co as pec to
po si ti vo da CPMF. Mas, para que isso pu des se fun -
ci o nar e para que to das as pes so as que co me tem
er ros ou so ne gam im pos tos fos sem apa nha das, em
vez de 0,38%, bas ta ria 0,01% – não é isso, Se na dor
Jef fer son Pé res? Assim se ria man ti da a CPMF, e nós, 
do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, vo ta ría mos tran qüi la-
men te a fa vor.

Eu gos ta ria que os Se na do res da Re pú bli ca
olhas sem para as con tas do Bra sil e para o Orça men-
to do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Foi isso
que de ba ti hoje com os Vice-Pre fe i tos bra si le i ros. Ao
lon go dos três úl ti mos anos, o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal (FMI) tem obri ga do o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so a ge rar su pe rá vits pri má ri os su pe-
ri o res a R$40 bi lhões. Nes te ano, o su pe rá vit pre vis to
é de R$45,7 bi lhões. Em abril, os jor na is do Bra sil in -
te i ro no ti ci a ram que, em um úni co mês, o su pe rá vit
pri má rio do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so foi
de R$8,9 bi lhões. Isso sig ni fi ca di nhe i ro que o Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so está to man do do
povo e não está apli can do em fa vor dele. O su pe rá vit
pri má rio é a di fe ren ça en tre o que é ar re ca da do e o
que é gas to em be ne fí cio do povo.

Ora, em 2002, o Bra sil terá um su pe rá vit pri má-
rio de R$45,7 bi lhões; em 2001 e em 2000, o su pe rá-
vit pri má rio foi su pe ri or a R$40 bi lhões, e ain da as sim,

ape sar de todo o sa cri fí cio im pos to à so ci e da de bra si le i-
ra, não foi pos sí vel pa gar a par te cor res pon den te aos
ju ros da dí vi da pú bli ca bra si le i ra. Os da dos não es tão
co mi go ago ra, mas gos ta ria de di zer que, nos úl ti mos
qua tro anos, a dí vi da e os ju ros au men ta ram con si de ra-
vel men te. Em 1999, de vía mos 500 bi lhões e pa ga mos
uma mé dia de 80 bi lhões de ju ros; a dí vi da au men tou
para 560 bi lhões e os ju ros fo ram para 78 bi lhões; a dí vi-
da foi a 600 bi lhões e os ju ros, mais de 70 bi lhões. Em
2002, a pre vi são é a de que a dí vi da pú bli ca bra si le i ra
che gue a R$700 mi lhões, e os ju ros, pre vis tos no
Orça men to da União, es tão em R$92 bi lhões.

A CPMF gera ape nas R$20 bi lhões, o que não é
su fi ci en te para pa gar um quar to da dí vi da pú bli ca bra -
si le i ra. A co bran ça des sa con tri bu i ção sa cri fi ca o povo 
bra si le i ro para aten der aos in te res ses de ban que i ros
na ci o na is e in ter na ci o na is, para ser vir à es pe cu la ção
fi nan ce i ra, ao en ri que ci men to de pes so as que não fa -
zem nada, que apren de ram a ma ni pu lar di nhe i ro, a
apli car na Bol sa, que apren de ram a es pe cu lar. Os ho -
mens do sis te ma fi nan ce i ro são os san gues su gas da
Na ção e do Pla ne ta e pre ju di cam o se tor pro du ti vo
na ci o nal e in ter na ci o nal, por que são es ses se to res
que es tão, na ver da de, como se diz na gí ria, “pa gan-
do o pato” nes se pro ces so.

Os ban cos é que es tão ga nhan do di nhe i ro. Os
20 ma i o res ban cos do Bra sil, no ano pas sa do, ti ve ram
um lu cro lí qui do de R$8 bi lhões. Aos ban cos tudo! E
ain da di mi nu í ram o Impos to de Ren da de les, ao pas -
so que o das pes so as fí si cas foi au men ta do. A ren da
mé dia do ci da dão di mi nu iu de um sa lá rio de
R$1.020,00 para um sa lá rio de R$880,00.

Como pos so con tri bu ir com um Go ver no que so -
men te pen sa em pa gar ban que i ro? Enquan to nos
Esta dos Uni dos a taxa anu al de ju ros é de 1,5%, e na
Eu ro pa é de 2,5%, o Bra sil con ti nua pa gan do 18,5%
ao ano.

Por que vo ta rei a fa vor de um im pos to, sa cri fi-
can do a Na ção, fa zen do o Go ver no ar re ca dar di nhe i-
ro que não vai ser vir ao povo bra si le i ro, mas à es pe-
cu la ção, ao en ri que ci men to ilí ci to do sis te ma fi nan ce-
i ro na ci o nal e in ter na ci o nal? Por que irei con tri bu ir
para isso?

Esta Casa de ve ria re fle tir so bre essa ma té ria. O
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota con tra a CPMF. Já
vo tou as sim na Câ ma ra.Como esta não é uma ques -
tão fe cha da, su gi ro à Ban ca da do PSB, no Se na do,
que tam bém vote con tra, não por que se ja mos con trá-
ri os à CPMF, mas por que a po lí ti ca eco nô mi ca do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que não jus ti fi ca, em ne nhu ma
hi pó te se, a exis tên cia dela.
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Re pi to: este ano, te mos de pa gar 92 bi lhões de
ju ros. O su pe rá vit pri má rio será de 45.7 bi lhões. Por -
tan to, fal ta rão 47 bi lhões que se so ma rão à dí vi da
mais uma vez. Por que vou fi car ti ran do di nhe i ro do
povo para en cher a bar ri ga de ban que i ros na ci o na is e 
in ter na ci o na is? Em hi pó te se al gu ma fa rei isso!

O Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota, de ma ne i ra mu -
i to cons ci en te e tran qüi la, con tra a co bran ça da CPMF.
Por tan to, vota “não” a esta emen da cons ti tu ci o nal.

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. 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 ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Fer nan do Ri be i ro.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de po is da con tun den te e bri lhan te ex -
pla na ção do no bre Lí der do PSB, meu con ter râ neo, Se -
na dor Ade mir Andra de, ex pres so os mo ti vos pe los qua -
is vo ta rei con tra ri a men te a esta pro pos ta da CPMF.

Ini ci al men te, vou te cer al gu mas con si de ra ções
quan to à ma ne i ra apres sa da com a qual se vem abor -
dan do o tema e quan to à imen sa pres são que se tem
fe i to por in ter mé dio da mí dia e de ma ni fes ta ções de
di ver sos seg men tos do Go ver no, di re ta men te in te res-
sa dos, ou não, na ques tão, os qua is pas sa ram a tra tar
a CPMF como se fos se o úni co as sun to im por tan te
para o equi lí brio das con tas pú bli cas, para o bem-es -
tar do povo bra si le i ro, para a me lho ria das con di ções
de aten di men to à po pu la ção em hos pi ta is, pos tos de
sa ú de e em to das as ins ti tu i ções da rede pú bli ca e pri -
va da do se tor de sa ú de. Isso é ab so lu ta in ver da de,
prin ci pal men te por que hoje ve ri fi ca mos que ape nas
cer ca de 46% da CPMF é des ti na do à sa ú de, que,
em bo ra te nha tido avan ços in dis cu tí ve is, con ti nua a
pa de cer e a ser exem plo das ma i o res ma ze las. A si tu-
a ção caó ti ca da sa ú de é apon ta da como fa tor de
gran de afli ção do povo bra si le i ro em qual quer pes qui-
sa de opi nião pú bli ca.

Tam bém nos ca u sa es pe ci al ad mi ra ção a ins ta-
bi li da de aven ta da com a pos si bi li da de de ser in ter-
rom pi da a co bran ça e o con se qüen te re ce bi men to
des ta con tri bu i ção. No mo men to em que qual quer no -
tí cia so bre os ci la ção de pes qui sa ele i to ral é mo ti vo de 
alar me de en ti da des fi nan ce i ras es tran ge i ras so bre o
tão fa la do “ris co Bra sil”, pa re ce-nos in co e rên cia o Go -
ver no ro tu lar a CPMF de guar diã da es ta bi li da de das
con tas pú bli cas. A nor ma li da de da apre ci a ção de

uma con tri bu i ção como essa po de ria, sim, con tri bu ir
para a cer te za da es ta bi li da de tão ne ces sá ria ao bom
an da men to das fi nan ças do País.

A nós pa re ce uma in co e rên cia o Go ver no, que
ins ti tu iu a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e se mos tra
tão ze lo so pe las con tas pú bli cas quan do ava lia a per-
for man ce de uma pre fe i tu ra, quan do ava lia a per for-
man ce de um go ver no es ta du al, pra ti car um cri me em
po ten ci al na me di da em que, no dia 18 de ju nho, se hoje 
o Se na do da Re pú bli ca re sol ves se der ru bar a CPMF,
não ha ve ria mais as re ce i tas de cor ren tes des se tri bu to,
sen do que já exis tem des ti na ções para esse di nhe i ro a
par tir de 18 de ju nho aco lhi das no or ça men to apro va do
no ano pas sa do pelo Con gres so Na ci o nal.

Ca u sa-nos pro fun da es tra nhe za esse fato. É
como um pai que diz ao fi lho que, quan do esse fi zer 21
anos, lhe cas sa rá. O fi lho, en tão, não pro cu ra em pre go,
não ar ran ja um je i to de sub sis tir, fi a do em que o pai irá,
su ces si va men te, pror ro gar aque le be ne fí cio que se
en cer ra ria aos 21 anos. O Go ver no pas sa a con tar
com uma re ce i ta que, ri go ro sa men te, a par tir de 18 de
ju nho, se hoje não for apro va da e pror ro ga da, pas sa rá
a não exis tir. Isso nos pa re ce pro fun da in co e rên cia da
par te de quem ins ti tu iu a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal e se mos tra tão ze lo so e ci o so no cum pri men to
des sa lei. E o Go ver no ain da alar de ia su pe rá vit nas
suas con tas, co me mo ran do, no fe cha men to das con-
tas de abril, um su pe rá vit de R$5,7 bi lhões.

Des ta co tam bém o as pec to per ver so des se tri -
bu to por que in ci de so bre ri cos e po bres da mes ma
for ma. Para ten tar mi no rar esse as pec to, apre sen ta-
mos, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, uma emen da que es ta be le cia isen ção de CPMF,
à pa ri da de do que é fe i to com o Impos to de Ren da na
fon te, de até R$1.000,00 por con tri bu in te, ou seja, por 
pes soa, por mês, in de pen den te men te do nú me ro de
con tas. Essa emen da foi aco lhi da pela sen si bi li da de
do Re la tor Se na dor Ber nar do Ca bral e de po is la men-
ta vel men te re je i ta da pela pres são da ma i o ria go ver-
nis ta sob a ale ga ção de que, se apro va da, im pli ca ria o 
re tor no da PEC à Câ ma ra dos De pu ta dos e no atra so
in fin dá vel para a con ti nu i da de da co bran ça des se tri -
bu to. Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
faço ques tão de, de for ma cla ra e ex plí ci ta, ex pres sar
as ra zões pela qual da rei meu voto con trá rio à pror ro-
ga ção da CPMF, que ora o Se na do apre cia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
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Srs. Se na do res, pelo que acom pa nha mos, a CPMF é, 
na ver da de, a ins ti tu i ção de um im pos to mu i to com -
ple xo. Na dé ca da de 1990, apre sen ta mos, por in ter-
mé dio do Pro fes sor Mar cos Cin tra, uma pro pos ta re-
vo lu ci o ná ria no sen ti do da re for mu la ção tri bu tá ria.
Tra ta va-se do im pos to úni co, cujo mar ke ting era a ex -
pres são im pos to úni co, mas, na ver da de, ha via ou tros
im pos tos com ple men ta res. A gran de pre o cu pa ção,
quan do esse de ba te foi pro mo vi do em toda a so ci e-
da de, era a de que te ría mos de pro mo ver uma re for-
ma tri bu tá ria. Um País que tem cer ca de 60 ti pos de
im pos tos, ta xas e con tri bu i ções não pode con vi ver
com um sis te ma des sa na tu re za. É im pres cin dí vel
essa re for mu la ção. Essa pro pos ta re vo lu ci o ná ria aca -
bou ca in do na CPMF, ob je to da dis cus são de hoje, em 
que ve ri fi ca mos que al guns são fran ca men te con trá ri-
os e ou tros, fa vo rá ve is. Na ver da de, a ins ti tu i ção da
CPMF com pro vou que seu po der de ar re ca da ção é
um dos ma i o res e que não per mi te a so ne ga ção. O
Se na dor Ber nar do Ca bral pro cu rou, em sua pro pos-
ta, dis ci pli nar a apli ca ção des sa CPMF. Cre io que ela
é de im por tân cia re le van te den tro do atu al sis te ma,
mas de ve mos sa ber usá-la.

A pro pó si to, apre sen tei nes te ple ná rio uma sim -
pli fi ca ção tri bu tá ria, pela qual com 3,6% da alí quo ta
que in ci de so bre as ope ra ções fi nan ce i ras po de ría-
mos subs ti tu ir to dos os im pos tos fe de ra is, sem pre ju í-
zo da con tri bu i ção. É uma ques tão ma te má ti ca que
po de re mos com pro var a qual quer mo men to. Exis tem
sis te mas que po dem pro var que a CPMF, a essa al tu-
ra, tam bém se ria subs ti tu í da: 1,7% no cré di to e mais
1,7% no dé bi to. Assim eli mi na ría mos toda a ar re ca da-
ção de im pos tos no País, in clu in do im pos to de ren da
re ti do na fon te, de pes soa fí si ca e ju rí di ca, im pos tos
pre vi den ciá ri os, Fin so ci al, PIS, Pa sep, en fim, toda
essa pa ra fer ná lia de im pos tos.

Exis te a sim pli fi ca ção, haja vis ta que nos Esta -
dos Uni dos se paga qual quer im pos to com uma sim -
pli ci da de in crí vel: cal cu la-se o pre ço do pro du to mais
a taxa adi ci o nal – um im pos to de con su mo que va ria
de 4% a 5%, de pen den do dos Esta dos. Na Ingla ter ra,
por exem plo, há um sis te ma prá ti co que pre vê o pre ço
do pro du to in dus tri al, a mar gem do co mer ci an te, os
im pos tos de vi dos e a taxa de trans por te. Por tan to, a
CPMF, de vi da men te uti li za da, tam bém po de rá re sul-
tar em sim pli fi ca ção no nos so sis te ma tri bu tá rio. Por
essa ra zão, voto fa vo ra vel men te à ma té ria.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)
– 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 Gil ber to Mes tri nho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO  (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar o meu voto
“sim” no Item 5.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá o po si ci o na men to de V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, fiz uma con sul ta aos Se na do res
Pa u lo Har tung, Tião Vi a na, Car los Pa tro cí nio e Wal -
deck Orne las, ins cri tos para dis cu tir, e eles con cor da-
ram em en ca mi nhar o pro ces so de vo ta ção. Faço-lhe
a mes ma con sul ta e, se V. Exª con cor dar, de cla ra rei
en cer ra do o pro ces so de dis cus são.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE)  – Cer to, Exce lên cia. Mas so li ci to a V. Exª que me
ins cre va para o en ca mi nha men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Evi den-
te men te, V. Exª está ins cri to.

De cla ro en cer ra do o pro ces so de dis cus são.
Em vo ta ção.
Pela or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao

Se na dor Pa u lo Har tung para en ca mi nhar a vo ta ção
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, tam bém peço a pa la vra para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Pa u lo Har tung de sis te de en ca mi nhar a vo ta ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para
en ca mi nhar a vo ta ção pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da da im-
por tân cia que o Se na do Fe de ral tem dado a esta ma -
té ria. O Bra sil in te i ro tem ex pec ta ti va em re la ção ao
tema e exis te um gran de de ba te na im pren sa so bre o
as sun to. Ape nas re gis tro a pre o cu pa ção e a crí ti ca
pela fal ta de uma re for ma tri bu tá ria que já de ve ria ter
sido im ple men ta da por um ato de res pon sa bi li da de
do Po der Exe cu ti vo jun ta men te com o Po der Le gis la ti-
vo. Espe ro que a so ci e da de bra si le i ra, às vés pe ras de 
um pro ces so ele i to ral, tome uma de ci são que leve a
um Par la men to ca paz de as se gu rar uma re for ma tri -
bu tá ria e um Po der Exe cu ti vo ca paz de en ca mi nhá-la
efe ti va men te.
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La men to, por ou tro lado, que o Mi nis té rio da Sa -
ú de, o gran de be ne fi ci a do por esse tri bu to, a CPMF,
não de mons tre cla re za no que tan ge aos gas tos com
o di nhe i ro pú bli co. O re fe ri do Mi nis té rio, na úl ti ma
men sa gem en vi a da ao Exe cu ti vo, cor tou um bi lhão e
du zen tos mi lhões do sa ne a men to bá si co e se te cen-
tos e ses sen ta e nove mi lhões do con tro le das en de-
mi as bra si le i ras, e au men tou em qua se R$2 bi lhões
os in ves ti men tos para a prá ti ca de as sis tên cia mé di ca
hos pi ta lar, ou seja, o Mi nis té rio da Sa ú de se be ne fi cia
do sa cri fí cio da so ci e da de bra si le i ra e gas ta com a
do en ça, em vez de gas tar com a pre ven ção e com a
qua li da de de vida do povo bra si le i ro, in ver ten do uma
óti ca que de ve ria pas sar por um de ba te mais aber to e 
uma fis ca li za ção mais efe ti va do Par la men to.

Da rei o meu voto fa vo rá vel à CPMF por que en -
ten do as ra zões de mé ri to da ma té ria, mas es pe ro
que o Mi nis tro da Sa ú de cur ve-se ao Par la men to e
ve nha de ba ter na Co mis são de Assun tos So ci a is o
des ti no dos re cur sos da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Se na dor Car los do Pa tro cí nio para
en ca mi nhar a vo ta ção, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na gê ne se des sa
con tri bu i ção “pro vi só ria”, em que pese ter sido apre -
sen ta do a esta Casa pelo meu emi nen te Pro fes sor,
Dr. Adib Ja te ne, não vo tei fa vo ra vel men te. Na que la
opor tu ni da de, eu di zia que essa con tri bu i ção ja ma is
se ria pro vi só ria e que to dos os re cur sos não iri am so -
men te para a sa ú de.

No va men te es ta mos dis cu tin do a ma té ria e te -
nho a cer te za ab so lu ta – e que ro va ti ci nar isso – de
que tam bém na pró xi ma le gis la tu ra, se o fu tu ro Pre si-
den te da Re pú bli ca não fi zer a re for ma tri bu tá ria que
o Bra sil todo es pe ra, es ta rão aqui os mem bros da
pró xi ma le gis la tu ra dis cu tin do e vo tan do a CPMF
mais uma vez.

Gos ta ria de vo tar con tra esta ma té ria até por que
o fiz da pri me i ra vez, mas isso já está ar ra i ga do na tra -
di ção ar re ca da tó ria des te País.Esses re cur sos já es -
tão in se ri dos no Orça men to Ge ral da União. Não po -
de mos ter a ir res pon sa bi li da de de de i xar de dotá-lo
com es ses re cur sos ori un dos da Con tri bu i ção Pro vi-
só ria so bre a Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que o pró xi mo go ver no
ins ti tua, de uma vez por to das, uma am pla dis cus são
e apro ve a ver da de i ra re for ma tri bu tá ria que o Bra sil
es pe ra, não one ran do tan to a pro du ção nem as tran -

sa ções co mer ci a is, por que isso aca ba re dun dan do
em mais de sem pre go nes te país.

Sr. Pre si den te, eu, que não tive a co ra gem de
vo tar a pri me i ra vez, en ca mi nho fa vo ra vel men te, em
nome do PTB, à apro va ção des ta ma té ria.

Esti ve re cen te men te com o Dr. Adib Ja te ne –
pre ci sei dos seus cu i da dos mé di cos – e dis cu ti mos
mu i to esta ma té ria. Ele já tem um novo pro je to de sa ú-
de, por que é um eter no so nha dor, um ho mem res pon-
sá vel. Inclu si ve, na que la opor tu ni da de, ele elen cou os
mo ti vos que o fi ze ram de cli nar do Mi nis té rio da Sa ú de
à épo ca.

Assim, Sr. Pre si den te, en ca mi nha mos fa vo ra-
vel men te a esta ma té ria, es pe ran do que o pró xi mo
go ver no ins ti tua, o mais rá pi do pos sí vel, um pro ces so
de dis cus são, no âm bi to do Con gres so Na ci o nal, com 
as en ti da des em pre sa ri a is. Espe ro tam bém que pos -
sa mos do tar esta na ção de uma re for ma tri bu tá ria
con sen tâ nea com as ne ces si da des, tal vez até pe re ni-
zan do a CPMF, mas em tro ca de ou tros re cur sos, por -
que a car ga tri bu tá ria está atin gin do 37%, fa zen do
com que vá ri as em pre sas aca bem por fe char já no
se gun do ano de aber tu ra.

Por tan to, o PTB en ca mi nha fa vo ra vel men te à
apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te nho qual -
quer dis cor dân cia quan to à pror ro ga ção da CPMF. As
con di ções fis ca is do País exi gem que as sim pro ce da-
mos, in de pen den te men te de con si de rá-lo bom ou
mau tri bu to, em de cor rên cia da si tu a ção em que nos
en con tra mos. Não pos so, con tu do, con cor dar com a
ques tão da eli mi na ção da no ven te na. Qu e ro, aliás, re -
a fir mar uma po si ção que ado tei quan do da vo ta ção
da emen da cons ti tu ci o nal que tra tou da imu ni da de
par la men tar. Na que le mo men to, de i xou-se de cum-
prir o rito cons ti tu ci o nal de tra mi ta ção dos pro je tos de
emen da. No fi nal da le gis la tu ra pas sa da, ar gu men-
tou-se de que se tra ta va de uma de man da, de uma
pres são da so ci e da de para que os par la men ta res
res pon des sem a pro ces so. Não dis cor dá va mos do
mé ri to, mas não po día mos, na que le mo men to, con-
cor dar com o pro ces so ado ta do.Ago ra, é em nome da 
si tu a ção fis cal que se tra ta de dar a mes ma tra mi ta-
ção ace le ra da, um fast track, uma via rá pi da na tra -
mi ta ção das emen das cons ti tu ci o na is.

Faço ques tão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, de re gis trar aqui, mais uma vez, a mi nha dis -
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cor dân cia ra di cal, in tran si gen te, em re la ção a esse
rito pro ces su al. E o faço em de fe sa da ins ti tu i ção, por -
que a Cons ti tu i ção é a lei das leis, e o rito nes se caso
é tão im por tan te quan to o mé ri to. Ontem, era por que
a so ci e da de que ria mo ra li da de; hoje, é por que a si tu-
a ção fis cal re quer o as sun to; ama nhã, vai ser por mo -
ti vos ins ti tu ci o na is, seja pela for ça das ba i o ne tas ou
pela mo bi li za ção de mas sas, para fa zer com que o
Con gres so, o Se na do Fe de ral de ci da a to que de ca i-
xa. A mim não in te res sa ne nhu ma des sas al ter na ti-
vas. Digo isso com tran qüi li da de, por que es tou en cer-
ran do a mi nha vida pú bli ca ao fi nal des te man da to.
Não es ta rei aqui para ser cúm pli ce des ses pro ce di-
men tos. To da via, é pre ci so que o Se na do da Re pú bli-
ca não vi li pen die o po der de re for ma cons ti tu ci o nal.

Como me re fi ro ao rito pro ces su al nas emen-
das, que ro crer que V.Exª vai aco lher, sem som bra de
dú vi da, a pre li mi nar apre sen ta da pelo Se na dor Ber -
nar do Ca bral na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, apro va da e aco lhi da por una ni mi da de, do
fra ci o na men to da emen da.

De logo, ma ni fes to meu de se jo de que seja vo ta-
do, em pri me i ro lu gar, aque les dis po si ti vos que di zem
res pe i to à pror ro ga ção da CPMF. Até por que, Sr. Pre -
si den te, não pos so, de modo al gum, vo tar a fa vor da
mo di fi ca ção que se pre ten de fa zer no art. 3º da
Emen da em re la ção ao art. 81 das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as. O que es ta be le ce o art. 81?
Que os re cur sos de ri va dos da pri va ti za ção te rão
como des ti na ção o Fun do de Com ba te à Po bre za.

Peço a aten ção de to dos para este as pec to: os
re cur sos ge ra dos a par tir de 18 de ju nho de 2002,
pela de ses ta ti za ção ou pela ven da de con tro le aci o-
ná rio, se rão des ti na dos ao Fun do de Com ba te à Po -
bre za. O que está aqui pro pos to no art. 3º da PEC?
Dar-se uma gar fa da no Fun do de Com ba te à Po bre-
za, adi an do de 18 de ju nho de 2002 para 1º de ja ne i ro
de 2004 a vin cu la ção des ses re cur sos ao Fun do de
Com ba te à Po bre za.

Não po de mos ser con tra esse Fun do. Foi a par -
tir daí que vi e ram os re cur sos que per mi ti ram que a
bol sa-es co la pu des se ter a am pli tu de, a di men são e a 
es ca la que tem hoje. Foi a par tir daí que vá ri os pro -
gra mas de in te res se so ci al pu de ram ser exe cu ta dos
e, so bre tu do, sair de uma es ca la de ban ca da, de i xar
de ser sim ples ex pe ri men to para pas sar a ser um pro -
gra ma so ci al de des ta que, com efe ti vos re fle xos e re -
sul ta do so ci al.

Por isso, cha mo a aten ção da Casa para essa
ques tão e ma ni fes to-me de logo, até mes mo re que ren-
do des ta que para vo ta ção em se pa ra do do art. 3º da
emen da, que mo di fi ca o Fun do de Com ba te à Po bre za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ca mi nho a
vo ta ção, pe las Ban ca das do Blo co de Opo si ção e do
Par ti do dos Tra ba lha do res, fa vo ra vel men te à emen da
re la ti va à CPMF, com o en ten di men to pri me i ro de que
se tra ta, no caso, de uma ne ces si da de or ça men tá ria
para o pe río do de 2002 a 2004. Ava lio, en tre tan to, que 
a CPMF de ve ria ter uma alí quo ta me nor, como aque la
que es ta rá vi go ran do no ter ce i ro ano, de 0,08%, com
des ti na ção ao Fun do de Com ba te à Po bre za.

A CPMF tem o pro pó si to de con tro le, im por tan te
ins tru men to para a Re ce i ta Fe de ral ave ri guar se as
pes so as fí si cas ou ju rí di cas es tão ou não so ne gan do o 
pa ga men to de im pos tos de vi dos. Esta mos ava li an do a
ques tão, ten do ou vi do os ar gu men tos da que les que
re pre sen tam a Bol sa de Va lo res do Esta do de São Pa -
u lo e ou tras ope ra ções de na tu re za se me lhan te, que a
isen ta ram in te i ra men te. Essas ope ra ções po de ri am
sig ni fi car uma fal ta de iso no mia com res pe i to às mi cro
e às pe que nas em pre sas que, por seu tur no, ao le van-
ta rem re cur sos jun to ao sis te ma de cré di to em ge ral,
nor mal men te o fa zem com o pa ga men to da CPMF.

Em que pese aos ar gu men tos, va mos res pe i tar
a ini ci a ti va do Se na dor José Edu ar do Du tra, no sen ti-
do de re que rer des ta que para vo ta ção em se pa ra do
do item re fe ren te à isen ção. So mos a fa vor de que
seja tam bém con si de ra da a exi gên cia de um im pos to
de ser vi ços de ao me nos 2%, con for me a Asso ci a ção
dos Se cre tá ri os de Fi nan ças de di ver sos Mu ni cí pi os,
que nos cha ma ram a aten ção para evi tar o fe nô me no
da guer ra fis cal que, por ve zes, pre ju di ca as fi nan ças
de Mu ni cí pi os e ca u sa sé ri as dis tor ções. Assim, te ría-
mos um ISS de, ao me nos, 2%.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, não se re mos fa vo rá-
ve is ao can ce la men to da exi gên cia cons ti tu ci o nal re -
fe ren te à no ven te na.

Assim en ca mi nha mos, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião, para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre o cu pa-
ção é com o País.Já dis se, nes ta tri bu na, que apren di
na es co la que o Bra sil era a oi ta va po tên cia eco nô mi-
ca do mun do. Não é mais. É a dé ci ma pri me i ra. Apren -
di que o Bra sil ti nha uma par ti ci pa ção no mer ca do
mun di al de 1,2%. Não tem mais. Está com 0,7%,
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0,8%. Per de mos um ter ço da par ti ci pa ção. São Pa u lo
está com a taxa de de sem pre go aci ma de 20%, ma i or
que os 18,5% que pre nun ci a ram a que bra da Argen ti-
na. O IBGE nos in for ma que 54 mi lhões de bra si le i ros
vi vem aba i xo do ní vel de po bre za. Estão de sem pre-
ga dos e sem ren da. E, quan do em pre ga dos e com
ren da, fa tu ram me nos de R$80,00 por mês. Essa pre -
o cu pa ção é enor me! Nos sas dí vi das in ter na – boa
par te vin cu la da ao câm bio – e ex ter na au men tam de
for ma es tra tos fé ri ca. A in dús tria está em re ces são,
em bo ra um leve pro gres so no au men to do Pro du to
Inter no Bru to seja pu xa do pela agri cul tu ra e agro in-
dús tria. A in dús tria está em fran ca re ces são, con for-
me nos in for ma o Insti tu to de Estu dos para o De sen-
vol vi men to Indus tri al – Iedi –, e tudo isso por fal ta de
mer ca do in ter no, por fal ta de sa lá rio.

Ago ra que re mos pror ro gar a CPMF  Con tri bu i-
ção Pro vi só ria de Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra, que de
pro vi só ria foi fi can do e se trans for mou numa con tri bu-
i ção mais ou me nos per ma nen te. Uma con tri bu i ção
pe sa da. Ouvi o Se na dor Wal deck Orne las fa lar no
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Fun do
con tra a po bre za é não co brar a CPMF da eco no mia
bra si le i ra.

A cada 30 dias, a CPMF re ti ra R$1,6 bi lhão da
eco no mia. E não é com al gu mas po lí ti cas com pen sa tó-
ri as, du vi do sa men te ad mi nis tra das em vés pe ra de ele i-
ção, que re to ma re mos o cres ci men to e o de sen vol vi-
men to eco nô mi co. A meu ver – per do em-me os Se na-
do res, mas não se tra ta de uma agres são –, é uma ir -
res pon sa bi li da de vo tar a pror ro ga ção da CPMF.

Esti ve re cen te men te na Re pú bli ca Argen ti na
com a Co mis são Mis ta do Mer co sul do Con gres so
Na ci o nal, e per ce bi o ran cor do povo ar gen ti no em re -
la ção à clas se po lí ti ca. Assis ti a agres sões que so-
frem Par la men ta res e Ju í zes, re pre sen tan tes das ins -
ti tu i ções, quan do, de sa vi sa da men te, fre qüen tam um
res ta u ran te e são fla gra dos pela po pu la ção. Os co-
men sa is to mam dos ta lhe res e ba tem nos pra tos e
nos co pos até que eles se re ti rem. E as ca sas de dois
De pu ta dos pe ro nis tas fo ram in cen di a das em Bu e nos
Ai res. Por quê? Por que pa re ce que o de ses pe ro do
povo, a po bre za e o de sem pre go não re fle tem no
Con gres so Na ci o nal ar gen ti no, como pa re cem não
re fle tir no Con gres so Na ci o nal bra si le i ro, ante essa
in sis tên cia de co brar mais im pos tos: é CPMF de um
lado; é con tri bu i ção para ilu mi na ção de ou tro, que foi
es ta be le ci da cons ti tu ci o nal men te, se gun do pro pos ta
do Se na dor Álva ro Dias, ig no ran do que 54 mi lhões de 
bra si le i ros, 33% da po pu la ção do País, não ga nham
R$80,00 por mês quan do es tão em pre ga dos.

Vo ta rei con tra a CPMF em ho me na gem ao Pa -
ra ná, que me man dou ao Se na do da Re pú bli ca, e ao
Bra sil, em um tes te mu nho dado aos em pre sá ri os bra -
si le i ros de que nós, do PMDB do Pa ra ná, es ta mos
pen san do de for ma ra ci o nal e in te li gen te no de sen-
vol vi men to eco nô mi co, com a cons ciên cia ab so lu ta
de que a CPMF dre na re cur sos para a ro la gem ou re -
fi nan ci a men to da dí vi da, re cur sos que não se rão apli -
ca dos no mer ca do in ter no, que não se cons ti tu i rão
em fi nan ci a men tos de mé dio e lon go pra zo para o
em pre sa ri a do na ci o nal.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, len do o Orça men to
de 2002, ob ser va mos que R$215 bi lhões são des ti na-
dos à ro la gem e ao re fi nan ci a men to das dí vi das e
ape nas R$12 bi lhões, após o con tin gen ci a men to, a
in ves ti men tos em todo o País.

A CPMF é re ces si va, é dis cri mi na do ra dos mais
po bres e não tem ra zão al gu ma de ser man ti da, prin -
ci pal men te di an te da cri se con cre ta que es ta mos vi -
ven do hoje: 21,5% de de sem pre ga dos em São Pa u lo.
Este é um gri to con tra a CPMF e um aler ta para o Se -
na do da Re pú bli ca!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o Se na dor Ge-
ral do Melo. É o úl ti mo ora dor ins cri to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Eu
es ta va com o mi cro fo ne aqui, le van ta do, jus ta men te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª se
ins cre ve ago ra. Está ins cri to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ra mez Te bet, peço que V. Exª me
ins cre va tam bém.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu ima gi nei
que po de ria tra tar do as sun to prin ci pal que me traz à
tri bu na quan do fos se a Casa apre ci ar o nos so des ta-
que, para a vo ta ção em se pa ra do, da ex pres são
cons tan te do pro je to que exi ge que se obe de ça, no
caso da CPMF, ao pra zo pre vis to no art.195, § 6º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pra zo esse que vem sen do re fe-
ri do como no ven te na.

Como essa opor tu ni da de re gi men tal men te eu
não pos so ter, ape lo para a Casa no sen ti do de aten tar
para as pon de ra ções que pas so a fa zer em re la ção a
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esse as sun to. Tem-se fa la do no fun da men to cons ti tu ci-
o nal da an te ri o ri da de fis cal, uma cláu su la pé trea ins ti tu-
í da, in tro du zi da na Cons ti tu i ção para pro te ger o con tri-
bu in te. A in tro du ção des se prin cí pio foi fe i ta pelo
art.150, da Cons ti tu i ção, que es ta be le ce o se guin te:

Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga-
ran ti as as se gu ra das ao con tri bu in te, é ve da-
do à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral
e aos Mu ni cí pi os:

I – .........................................................
II – ........................................................
III – co brar tri bu tos:
a) .........................................................
b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em

que haja sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu
ou au men tou;

Esta é a re gra fun da men tal, é a nor ma: no
mes mo exer cí cio, não se pode co brar tri bu to que te -
nha sido ins ti tu í do ou au men ta do na que le pe río do.
Essa re gra é mi ti ga da pela pró pria Cons ti tu i ção no
art. 195, quan do se re fe re a con tri bu i ções. Tal dis po-
si ti vo faz re fe rên cia à se gu ri da de so ci al e seu fi nan-
ci a men to. Seu ca put reza o se guin te:

Art. 195. A se gu ri da de so ci al será fi-
nan ci a da por toda a so ci e da de, de for ma di -
re ta e in di re ta, nos ter mos da lei, me di an te
re cur sos pro ve ni en tes dos or ça men tos da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, e das se guin tes con tri bu i-
ções so ci a is:

I – do em pre ga dor, da em pre sa e da
en ti da de a ela equi pa ra da na for ma da lei,
in ci den tes so bre:

a) .........................................................
b) ..........................................................
c) .........................................................
II – do tra ba lha dor e dos de ma is se gu-

ra dos da pre vi dên cia so ci al, não in ci din do
con tri bu i ção so bre apo sen ta do ria e pen são
con ce di das pelo re gi me ge ral de pre vi dên-
cia so ci al de que tra ta o art. 201;

III – so bre a re ce i ta de con cur sos de
prog nós ti cos”.

Essas são as con tri bu i ções a que se re fe re o
art. 195.

Eu es tou sus ci tan do isso, Srªs e Srs. Se na do-
res, para de mons trar o se guin te: o prin cí pio da no ven-
te na, em tor no do qual tan to alar me foi fe i to, não se
apli ca ria a esta PEC que pror ro ga a CPMF se não se

ti ves se nes ta PEC to ma do a ini ci a ti va de tra zer para a 
CPMF o prin cí pio da no ven te na, por que, ao ela bo rar
a PEC, acres cen tou-se na par te fi nal de um de seus
ar ti gos uma dis po si ção que diz: “obe de ci das as dis -
po si ções do § 6º, do art. 195”.

Por tan to, quem man da obe de cer a no ven te na
não é a Cons ti tu i ção; é a PEC por meio da qual se
está pror ro gan do a CPMF, pois é esta PEC que man -
da obe de cer ao pra zo pre vis to no § 6º do art. 195.

Se não se ti ves se es cri to isso na PEC, não ha -
ve ria como exi gir a no ven te na para a pror ro ga ção. Por 
quê? Pri me i ro, por que o prin cí pio da an te ri o ri da de fis -
cal, como cláu su la pé trea, foi in tro du zi do na Cons ti tu i-
ção para res guar dar o con tri bu in te em re la ção aos im -
pos tos ins ti tu í dos ou ma jo ra dos. “(...) a lei que os ins ti-
tu iu ou au men tou” é essa a ex pres são da Cons ti tu i-
ção no art. 150.

No art. 195, es ta be le ce-se o pra zo de no ven ta
dias. Mas em re la ção a quê? Qual o tex to do § 6º do
art. 195 a que essa PEC nos re me te? O tex to é o se -
guin te: “(...) as con tri bu i ções so ci a is de que tra ta este
ar ti go só po de rão ser exi gi das após de cor ri dos no-
ven ta dias da data da pu bli ca ção da lei (...). Aqui,
aliás, a Cons ti tu i ção fala da lei que as hou ver ins ti tu í-
do ou mo di fi ca do, mas a Cons ti tu i ção aqui está se re -
fe rin do às três con tri bu i ções que fi nan ci am a se gu ri-
da de so ci al. Embo ra a Se na do ra He lo í sa He le na ma -
ni fes te com a ca be ça um si nal de dis cor dân cia, não
há como dis cor dar do que está es cri to em idi o ma por-
tu guês: “as con tri bu i ções so ci a is de que tra ta este ar -
ti go”. E “este ar ti go” não tra ta de CPMF. Apli can do-se
a nor ma cons ti tu ci o nal ex plí ci ta, não há qual quer re -
fe rên cia à CPMF.E por que, en tão, toda essa dis cus-
são em tor no da no ven te na? Só há uma ra zão: por -
que a PEC por meio da qual está sen do pro pos ta a
pror ro ga ção da CPMF re me te para este ar ti go e cha -
ma para a CPMF a nor ma que se apli ca às con tri bu i-
ções so ci a is de que tra ta o art. 195.

Uma vez que essa ex pres são não es te ja na PEC,
não há como du vi dar de que não exis te qual quer con fli-
to de na tu re za cons ti tu ci o nal com a pror ro ga ção da
CPMF. Não pode ha ver ale ga ção, por quan to as úni cas
hi pó te ses pre vis tas na Cons ti tu i ção para a exis tên cia da 
no ven te na são as hi pó te ses ex pli ci ta das no art. 195 em
re la ção a três con tri bu i ções con cre ta men te ci ta das, e
den tre es sas três não está a CPMF.

Digo isso para de i xar cla ra a po si ção do nos so
Par ti do em re la ção a esse pon to. Au to ri za-me o Lí der
Artur da Tá vo la a di zer que é a po si ção do Go ver no. O 
que es ta mos pro pon do é pura e sim ples men te a ex -
clu são de um dis po si ti vo su pér fluo que nada tem a ver 
com o mé ri to. Esse é o pon to com o qual de se jo con -
clu ir a mi nha in ter ven ção.
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Se a CPMF for pror ro ga da, se só for co bra da
dez, vin te, cin qüen ta ou no ven ta dias de po is, será a
mes ma con tri bu i ção e, exa ta men te, com a mes ma
alí quo ta. O mé ri to des ta pro pos ta é a pror ro ga ção da
CPMF. Alte rar isso sig ni fi ca me xer com o mé ri to em
re la ção à CPMF. Pror ro gar ou não foi ini ci a ti va de
quem ela bo rou e re di giu a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção, que, por ini ci a ti va pró pria, trou xe para a
CPMF essa exi gên cia.

Fi nal men te, re cor de mos, ao apre ci ar isso, que a 
nor ma ge ral, aque la que ins ti tu iu a an te ri o ri da de fis -
cal, apli ca-se aos im pos tos, aos tri bu tos, ins ti tu í dos
ou au men ta dos. Não se está ins ti tu in do, nem au men-
tan do tri bu to al gum, mas pror ro gan do-se um tri bu to
que já exis te. Se já exis te, não está sen do ins ti tu í do,
por que já o foi pelo ato que lhe deu exis tên cia, e, se
não está sen do ma jo ra do, não se en qua dra em qual -
quer uma das hi pó te ses que jus ti fi ca ri am o cum pri-
men to do pra zo de 90 dias.

Eram es ses os es cla re ci men tos e as pon de ra-
ções que eu que ria fa zer nes ta tar de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não que ro dis cu tir
fi li gra nas ju rí di cas nem ques ti o nar se a ma té ria é ou
não cons ti tu ci o nal. Qu e ro ape nas de i xar mu i to cla ra a 
mi nha po si ção pe ran te Go iás, Esta do que re pre sen to,
e pe ran te o Bra sil: não voto, em hi pó te se ne nhu ma,
fa vo ra vel men te à pror ro ga ção da CPMF, as sim como
não voto cri a ção de im pos tos – não voto nada nes ta
Casa que se re fi ra a im pos tos. De fen do uma re for ma
tri bu tá ria. Enquan to pror ro gar mos e cri ar mos im pos-
tos, fa zen do re men dos, nun ca te re mos a re for ma tri -
bu tá ria ide al para o País.

Se le var mos em con si de ra ção que a car ga tri bu-
tá ria e os en car gos so ci a is já são pe sa dís si mos, eu,
como Se na dor, te nho ver go nha de vo tar a fa vor da
pror ro ga ção da CPMF, haja vis ta a atu al si tu a ção do
País, onde há es tra das pre cá ri as, vi o lên cia, de sem-
pre go, dí vi das, mi lhões de fa min tos e mi se rá ve is – 50
mi lhões de pes so as vi ven do aba i xo da li nha de po bre-
za. Cons ci en te men te, não te nho co ra gem de vo tar fa-
vo rá vel à pror ro ga ção da CPMF. Faço con ta to per ma-
nen te com o povo, prin ci pal men te com os po bres, vi si-
to as ci da des mais po bres, os bol sões de mi sé ria, e
con vi vo com mi lha res de cri an ças aban do na das, in clu-
si ve em Go iâ nia. Por tan to, não te nho co ra gem cí vi ca,
pa trió ti ca, de vo tar a fa vor da pror ro ga ção da CPMF.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res para
en ca mi nhar a vo ta ção.

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, ape nas pres ta rei um es cla-
re ci men to da par te do PSB, que, nes ta casa, tem
exer ci do, com mu i ta bra vu ra e cons ciên cia cí vi ca, o
seu de ver de fa zer opo si ção ao Go ver no Fe de ral, sem 
ja ma is cri ar obs tá cu los que re dun dem em de tri men to
do pro gres so do País.

Entre tan to, em re la ção à CPMF, o PSB vo tou
con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos e fará o mes mo no
Se na do Fe de ral. A im pren sa, às ve zes, co me te um
gran de equí vo co ao afir mar, alto e bom som, que o
Go ver no, em re la ção à CPMF, fez um acor do com a
Opo si ção. Isso não é ver da de, por que o PSB é da
Opo si ção, faz opo si ção ao Go ver no e não fez ne nhum
acor do para se so mar àque les que pre ten dem trans -
for mar essa con tri bu i ção pro vi só ria num tri bu to per -
ma nen te.

O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó-
ri as abri ga dis po si ti vos que têm du ra ção li mi ta da no
tem po. Se o Go ver no qui ses se ves tir a ca mi sa da sin -
ce ri da de que nun ca ves tiu para o Bra sil, em vez de
pror ro gar in de fi ni da men te como tem fe i to com a
CPMF, de ve ria co lo car esse dis po si ti vo em ou tro lu -
gar, me nos no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as.

Essa é mais uma ten ta ti va do Go ver no de en ga-
nar a po pu la ção; é o re sul ta do, a tra du ção da sua in -
com pe tên cia, da sua ir res pon sa bi li da de, por que teve
todo o tem po do mun do, des de o ano de 1995, para
apre sen tar ao País – e não apre sen tou – uma pro pos-
ta viá vel e con sis ten te de re for ma tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, ouvi mu i tos pro nun ci a men tos
nes ta Casa, que es tão re gis tra dos nos Ana is do Se -
na do; 99% de les são con tra a CPMF e ape nas 1% fa -
vo rá vel. Con si de ro isso a par tir da Câ ma ra dos De pu-
ta dos em que qua se todo o tex to do pa re cer é con tra a 
CPMF. Fala do efe i to cas ca ta, no pre ju í zo que dá às
em pre sas, às pes so as fí si cas e aos fun ci o ná ri os pú -
bli cos, que não têm au men to e que con tri bu em com
um tri bu to in jus to, se gun do as pró pri as pa la vras dos
di ver sos re la to res na Câ ma ra e no Se na do Fe de ral.
No en tan to, ter mi nam vo tan do fa vo rá vel.

As as si na tu ras fo ram re ti ra das, e cer ta men te
isso con tri bui di re ta ou in di re ta men te para o en fra-
que ci men to da ins ti tu i ção, no ta da men te quan do as
emen das se vol tam para as clas ses mais po bres,
como aque la que re ser va 20% do Fun do de Erra di ca-
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ção da Po bre za para a cons tru ção de mo ra di as para
as po pu la ções de ba i xa ren da.

Sa be mos que este é um País de mi se rá ve is. Da -
dos con tun den tes fo ram aqui apre sen ta dos pelo Se -
na dor Ro ber to Re quião, pelo Se na dor Ma gui to Vi le la
e por tan tos ou tros. São da dos que de mons tram que
este é o País das in jus ti ças, das dis tor ções, que mas -
sa cra os po bres, o País das de si gual da des.

Apre sen ta mos uma pro pos ta como esta, Sr.
Pre si den te, e vem o Go ver no com a pro mes sa de
que, com a apro va ção da CPMF, as ver bas vão ser li -
be ra das, as emen das in di vi du a is se rão pa gas, as
emen das co le ti vas se rão dis tri bu í das, e os Se na do-
res, que es tão às vés pe ras das ele i ções, vão ter di -
nhe i ro lá nos mu ni cí pi os para con ven cer o seu ele i to-
ra do de que só as sim, vo tan do na CPMF, po de rão cu i-
dar da sua re e le i ção. Po bre povo bra si le i ro! Infe liz
povo bra si le i ro! Uma pro pos ta como esta do Go ver no,
in de co ro sa, in de cen te, é ace i ta nes ta Casa e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, por ba i xo do pano de fun do do
in te res se ele i to ral na li be ra ção das emen das, que de -
ve ria ser obri ga tó ria, res pon sá vel, mas que fica a de -
pen der de de ci sões do Pre si den te da Re pú bli ca, de
um Mi nis tro de Esta do. E ain da é mu i to mais gra ve, Sr. 
Pre si den te, por que apro va mos, no Se na do Fe de ral e
na Câ ma ra dos De pu ta dos, ou, mais de per to, no
Con gres so Na ci o nal, um Orça men to que se tor nou
uma peça de fic ção ver go nho sa nes te País, e o Go-
ver no só li be ra na base da sus ten ta ção ele i to ral, do
toma-lá-dá-cá. Esta é a ra zão, povo bra si le i ro, por que 
a CPMF está sen do apro va da: ela é a mo e da de tro ca
para ele ger par la men ta res. É uma ver go nha, Sr. Pre -
si den te, por que esse é o ar gu men to do Go ver no, e eu
o de nun cio à Na ção.

Como in te gran te do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro
nes ta Casa, faço par te da Opo si ção de ver da de, que
fica ao lado do povo nos mo men tos mais di fí ce is. O
meu Par ti do não fez qual quer acor do com esse Go-
ver no, como não fez, nun ca, nas pri va ti za ções, na
ven da das te les, na ven da das dis tri bu i do ras, na que -
bra do mo no pó lio do pe tró leo, por que sa bía mos que o 
Bra sil re dun da ria num país que bra do que, para so-
bre vi ver, pre ci sa ti rar di nhe i ro dos po bres, como se
está fa zen do ago ra com a CPMF.

Da CPMF se re ti ra rá um mon tan te de R$4 bi-
lhões, que o Go ver no pode apli car como qui ser, se -
gun do uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que
va le rá até o ano 2003. A Emen da Cons ti tu ci o nal nº
27, de 2000, abre uma por ta para o Go ver no pe gar
20% de R$20 bi lhões que se rão ar re ca da dos por
meio da CPMF e de sen vol ver o tra ba lho ele i to ral que

ele está pre gan do, de sen vol ver um tra ba lho in te res-
se i ro, sem ne nhum be ne fí cio para esta Na ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, meu voto não é ape nas
o voto de um in te gran te do PSB cons ci en te do seu pa -
pel, é tam bém um voto de re je i ção a esse mé to do ver -
go nho so que está sen do apli ca do pelo Go ver no às
vés pe ra das ele i ções.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, por cin co mi nu-
tos, para en ca mi nhar.

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, vou fa zer o
de ba te da pro pos ta de emen da su pres si va. O Se na-
dor Su plicy já fez o en ca mi nha men to da vo ta ção da
CPMF, é evi den te que al guns Par la men ta res da Opo -
si ção, por uma ques tão de cons ciên cia, vo ta rão con -
tra, mas não vou fa zer o de ba te so bre a CPMF pro pri-
a men te dita em fun ção da ori en ta ção do meu Par ti do,
em bo ra, por uma ques tão de cons ciên cia pes so al,
vote con tra. Fa rei o de ba te so bre o des ta que de su-
pres são do pa rá gra fo que tra ta da no ven te na.

Di zia eu, há pou co, ao Se na dor Artur da Tá vo la
que eu gos ta ria mes mo era de es tar em Ma ce ió, Se -
na dor Ra mez Te bet, as sis tin do ao show de Ro ber to
Car los, cer ta men te can tan do “Além do ho ri zon te
deve ter al gum lu gar bo ni to pra vi ver em paz”. Mas os
Se na do res Ro me ro Jucá, Ge ral do Melo, Artur da Tá -
vo la, com mu i ta in te li gên cia, trou xe ram hoje para o
ple ná rio des ta Casa, e não na Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o de ba te so bre a su pres são
da no ven te na.

É evi den te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que to dos os de ba tes, to dos os ar gu men tos aqui
for mu la dos pelo Se na dor Ge ral do Melo, ar gu men tos
pre ci sos, pre ci o sos, par tem de um es tra ta ge ma para
es ca mo te ar a Cons ti tu i ção. O ar gu men to de não ha -
ver a no ven te na não exis ti ria se a pro pos ta de emen -
da cons ti tu ci o nal ti ves se sido apro va da an tes dos dis -
túr bi os da base go ver nis ta, an tes do amon to a do de
me di das pro vi só ri as. Da mes ma for ma, não exis ti ria
se essa vo ta ção se re a li zas se após o dia 18. Não há
ca ba lis mo que ex pli que essa his tó ria do dia 12. A data 
par tiu de um acor do de Li de ran ças, é ver da de. Mas foi 
só pelo dia 12 que se cri ou o ar gu men to de não ha ver
a no ven te na. Du vi do que, se essa vo ta ção fos se de -
po is do dia 18, esse ar gu men to cou bes se. Não ca be-
ria esse ar gu men to por que a Cons ti tu i ção o im pe de.
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Não sou le ga lis ta, Se na dor Tião Vi a na. Pre fi ro
Drum mond, com aque le seu ver so lin do: “As leis não
bas tam. Os lí ri os não nas cem da lei. Meu nome é tu -
mul to...” Mas é evi den te que, se a esta Casa cabe de -
fen der a or dem ju rí di ca vi gen te, é no mí ni mo uma
aber ra ção que es te ja mos sub me ten do a or dem ju rí di-
ca vi gen te, a Cons ti tu i ção do País, ao flu xo de ca i xa
do Go ver no, por que é isso que está sen do fe i to. Se
não se con se guis se fa zer essa vo ta ção an tes do dia
18, não ha ve ria o ar gu men to. Se essa vo ta ção ti ves se
sido fe i ta há dois me ses, não ha ve ria o ar gu men to. O
ar gu men to foi cri a do como um in te li gen te es tra ta ge-
ma para des vi ar-se da Cons ti tu i ção.

É evi den te que ca be rá ao Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral fa zer esse de ba te mais à fren te. A PEC não está 
tra tan do de for ma glo bal por que traz al te ra ção de alí -
quo ta, de pra zo de vi gên cia e, por tan to, cons ti tui-se
numa nova con tri bu i ção. Se fos se a par tir do dia 18,
nada dis so es ta ria aqui sen do dis cu ti do. A PEC traz
algo de novo. Daí a ne ces si da de de se pre ser var a no -
ven te na.

Isso não está sen do vis to, não está sen do res -
pe i ta do, e esse de ba te aca ba rá no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Ima gi no até que não ca be rá uma ação di re ta
de in cons ti tu ci o na li da de, por que, como ti ram do tex to,
não se pode di zer que des cum prem. Su põem: “Ora,
se não está no tex to, vou para a Cons ti tu i ção. De po is,
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral irá fa ti ar”. E o Su pre mo
dirá que até o dia 18 é uma co i sa; após o dia 18, ou tra.
Está aí um es tra ta ge ma in te li gen te para, efe ti va men-
te, des vi ar o ca mi nho cons ti tu ci o nal.

Qu an do co me ça rem a co brar, mu i tos vão re cor-
rer. Tal vez a Pre si dên cia da Câ ma ra, do Se na do ou o
Pro cu ra dor-Ge ral bus que algo que não seja a ação
di re ta de in cons ti tu ci o na li da de, que não vai ca ber. Po -
dem bus car uma ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li-
da de, para im pe dir que cada juiz fe de ral, con for me
sua con cep ção, use des se es tra ta ge ma para fra u dar
a Cons ti tu i ção.

Sr. Pre si den te, vou con clu ir lem bran do um epi -
só dio, ob vi a men te res guar da das as de vi das pro por-
ções. E nem vou pe dir à Mesa o mes mo tem po que foi
con ce di do ao Se na dor Ge ral do Melo. Cer ta vez, no
iní cio da dé ca da de 30, hou ve um de ba te ju rí di co mu i-
to in te res san te na Ale ma nha. Na que la opor tu ni da de,
Adolf Hi tler aca bou por sa u dar um cons ti tu ci o na lis ta
que fez toda a le gis la ção nos mol des que de ve ri am
ser se gui dos pelo go ver no. É mu i to ruim quan do a lei
se amol da ao go ver no, quan do se amol da a uma es -
tra té gia de go ver no, quan do se amol da, pior ain da, ao 
flu xo de ca i xa de um de ter mi na do go ver no.

Gos ta ria eu, Sr. Pre si den te, que essa vo ta ção
fos se no dia 19, por que, as sim, não ca be ri am ne-
nhum des ses ar gu men tos  in su fi ciên cia ju rí di ca, ine fi-
cá cia ju rí di ca , que, de fato, são um es tra ta ge ma  in te-
li gen te, é ver da de  para fra u dar a Cons ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se -
na dor José Edu ar do Du tra, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, eu já ha via re ti ra do mi nha in ter-
ven ção para en ca mi nha men to, mas ins cre vi-me no-
va men te pe los mes mos mo ti vos que o fez o Se na dor
Ge ral do Melo. S. Exª se ins cre veu para fa lar so bre um
des ta que que não po de ria de fen der na oca sião apro -
pri a da, por não ser seu au tor. Como não sou au tor do
des ta que nem Lí der da Ban ca da, tam bém não pos so
re ba ter os ar gu men tos do Se na dor Ge ral do Melo na
oca sião em que for vo ta do o re que ri men to. Por isso,
vou fazê-lo ago ra.

O Se na dor Ge ral do Melo, com a com pe tên cia
ha bi tu al, dis se que o art. 195, § 6º, es ta be le ce al gu-
mas con tri bu i ções para as qua is é obri ga tó rio cum prir
a cha ma da no ven te na. S. Exª diz que quem trou xe a
exi gên cia da no ven te na para a CPMF foi a PEC. Só
que, nes te caso, te mos que re lem brar a his tó ria cons -
ti tu ci o nal de como isso acon te ceu.

Ini ci al men te, es ta be le ceu-se o Impos to so bre
Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra, em que era exi gi do o prin -
cí pio da an te ri o ri da de. Em de ter mi na do pe río do, por
não ter sido res pe i ta do esse dis po si ti vo, a co bran ça
des se im pos to foi sus pen sa. Por tan to, a par tir daí –
não nes ta PEC, mas no art. 74 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, quan do hou ve a
pri me i ra pror ro ga ção da CPMF – es ta be le ceu-se a
re fe rên cia ao art. 195, § 6º. Mas não foi por aca so,
por que essa con tri bu i ção e esse dis po si ti vo já es ta-
vam pre vis tos no tex to per ma nen te da Cons ti tu i ção,
exa ta men te no art. 149, que não foi ci ta do pelo Se na-
dor Ge ral do Melo.

O art. 149 dis põe: “Com pe te ex clu si va men te à
União ins ti tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co...”

E aí se co lo ca a ques tão: a CPMF, que é uma
con tri bu i ção e que in ci de so bre mo vi men ta ção fi nan-
ce i ra, é ou não con tri bu i ção de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co? É, por ex ce lên cia. Por isso, as sim como
tra ta das con tri bu i ções so ci a is que po dem ser ins ti tu í-
das pela União e das con tri bu i ções de in ter ven ção no
do mí nio eco nô mi co, esse mes mo ar ti go 149 tam bém
diz: “...sem pre ju í zo do pre vis to no art. 195, § 6º”.
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Então, em bo ra o ca put do art. 195 não faça re fe-
rên cia à CPMF – e no seu § 6º há re fe rên cia à no ven-
te na –, o art.149, que fala de con tri bu i ções so ci a is e
de in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co – no qual, por -
tan to, a CPMF se en qua dra por ex ce lên cia –, tam bém
faz re fe rên cia ao § 6º. Por isso, en ten do que essa é
uma dis cus são bi zan ti na, por que, su pri min do ou não
a re fe rên cia ao § 6º do art. 195, esta PEC terá de obe -
de cer ao pre vis to no art. 149.

E to dos nós já sa be mos aon de aca ba rá essa
dis cus são. Ela aca ba rá no Po der Ju di ciá rio. Essa é
uma dis cus são – in sis to – bi zan ti na, por que vo ta re-
mos con tra ri a men te à su pres são do ar ti go, uma vez
que ele já cons ta va no art. 74 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as. Assim, te mos cer te za de 
que esse as sun to aca ba rá no Po der Ju di ciá rio.

Na mi nha mo des ta opi nião – opi nião de al guém
que não é ad vo ga do, mas o Se na dor Ge ral do Melo
tam bém não o é; por tan to, nes se as pec to, es ta mos
em igual da de –, mes mo com a su pres são da re fe rên-
cia ao § 6º do art. 195, como esta é uma con tri bu i ção
so ci al cla ra men te de in ter ven ção no do mí nio eco nô-
mi co, ca i re mos no art. 149, que faz re fe rên cia ao § 6º
do art. 195.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Ro ber-
to Re quião re ve lou-nos há pou co o que está acon te-
cen do com os po lí ti cos na Argen ti na: não po dem ser
iden ti fi ca dos nas ruas sob pena de se rem apu pa dos
ou agre di dos; re ti ram-se dos res ta u ran tes, por que os
co men sa is ba tem os ta lhe res até eles se re ti ra rem. À
pri me i ra cri se gra ve que ocor rer no Bra sil  e não pen -
se mos que não po de rá acon te cer – tam bém se re mos
en xo ta dos das ruas, por que o Par la men to não se faz
es ti mar pelo povo.

Sr. Pre si den te, hoje nós da re mos uma cus pa ra-
da na po bre za, fa re mos uma zum ba ia à ri que za e ras -
ga re mos a Cons ti tu i ção Fe de ral!

A cus pa ra da na po bre za já foi le van ta da pelo
Se na dor Wal deck Orne las: é o art.81, que trans fe re
de ju nho des te ano para 1º de ja ne i ro de 2004 a des ti-
na ção dos re cur sos pro ve ni en tes da de ses ta ti za ção
para o Fun do de Po bre za. A zum ba ia à ri que za é a
isen ção con ce di da às Bol sas de Va lo res e aos que fa -
zem ope ra ções fi nan ce i ras, en quan to os as sa la ri a-
dos, qua se to dos, con ti nu a rão pa gan do.

E a afron ta à Cons ti tu i ção? Olha, meu ami go
Ge ral do Melo, fi quei com pena: um ho mem tão in te li-
gen te e bri lhan te fa zen do uma gi nás ti ca men tal tão
gran de para de fen der o in de fen sá vel.

O Se na dor José Edu ar do Du tra ci tou o art. 149,
no qual pode ser en qua dra da a CPMF.Entre tan to, Se -
na dor José Edu ar do Du tra, se não qui se rem en qua-
drá-la no re fe ri do dis po si ti vo pelo fato de ver sar so bre
in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co – o que pode ser
dis cu tí vel –, que a in si ram no art. 195, cujo § 4º reza o
se guin te: “A lei po de rá ins ti tu ir ou tras fon tes des ti na-
das a ga ran tir a ma nu ten ção ou ex pan são da se gu ri-
da de so ci al, obe de ci do o dis pos to no art. 154, I.” 

A CPMF, se não ti ver como ful cro a in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co, des ti na-se à se gu ri da de so ci-
al. Se na do ra He lo í sa He le na, o que é se gu ri da de so -
ci al se gun do a Cons ti tu i ção? Sa ú de, as sis tên cia so ci-
al e pre vi dên cia so ci al. Qual a des ti na ção, nes ta
emen da, dos re cur sos da CPMF? Vin te por cen to
para a sa ú de, 10% para a pre vi dên cia so ci al e 8%
para a as sis tên cia so ci al, que é o Fun do de Com ba te
à Po bre za. Não se tra ta de con tri bu i ção so ci al? Não
sei ler, Srs. Se na do res?

O que diz o § 6º do art. 195? Diz o se guin te:

“As con tri bu i ções so ci a is de que tra ta
este ar ti go [e o § 4º é des te ar ti go] só po de-
rão ser exi gi das após de cor ri dos no ven ta
dias da data da pu bli ca ção da lei que as
hou ver ins ti tu í do ou mo di fi ca do...”.

Res sal to a pa la vra “mo di fi ca do”. Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, não está sen do mo di fi ca do?!
Va mos di zer que não está sen do mo di fi ca do, Sr. Pre -
si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Jef fer son Pé res, peço
li cen ça a V. Exª.

Con sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses -
são até o tér mi no da Ordem do Dia. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Está
sen do mo di fi ca do, cla ro, de duas for mas: mu dam-se
as alí quo tas, os per cen tu a is de des ti na ção e se ins ti-
tui a isen ção, Sr. Pre si den te, para a Bol sa. É uma cla -
ra mo di fi ca ção.

Srs. Se na do res, cus pir na po bre za, fa zer zum -
ba i as à ri que za e, Se na dor Ge ral do Melo, ras gar a
Cons ti tu i ção Fe de ral... Eu me sin to com mu i ta au to ri-
da de para fa lar, Sr. Pre si den te, pois eu sou de Opo si-
ção. A ori en ta ção do meu Par ti do é não vo tar pela
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pror ro ga ção, e eu es tou vo tan do a fa vor; vo tei lá e
voto aqui.

Sei, Se na dor Ge ral do Melo, o de sas tre que se -
ria se esta emen da fos se re je i ta da. Ago ra, du ran te no -
ven ta dias ela não pode ser co bra da. Ras gar a Cons ti-
tu i ção, até aí eu não vou, Sr. Se na dor, não é pos sí vel.

Este Se na do da Re pú bli ca, se fi zer isso, não
me re ce rá re al men te a ad mi ra ção e a es ti ma do povo
bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro o en ca mi-
nha men to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Srº 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 323, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, na for ma do dis pos to no in ci so II do

art. 312 e no art. 372 do Re gi men to Inter no, des ta que
para vo ta ção em se pa ra do da ex pres são “..., do ca-
put do novo art. 84, pro pos to no Art. 3º, da Pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 2002.

Jus ti fi ca ção
O prin cí pio da an te ri o ri da de de no ven ta dias do

art. 195, § 6º, da Cons ti tu i ção Fe de ral não está pro te-
gi do pela cláu su la pé trea do art. 60, § 4º, in ci so IV, isto 
por que esse di re i to não se tra ta de di re i to hu ma no
uni ver sal de 1ª ge ra ção (como os emer gi dos da Re-
vo lu ção Fran ce sa).

Em ver da de, o prin cí pio da an te ri o ri da de é uma
mera téc ni ca le gis la ti va tri bu tá ria, sem a dig ni da de de 
di re i to hu ma no fun da men tal.

Tal prin cí pio não é ab so lu to, mu i to pelo con trá-
rio, já re pre sen ta uma ex ce ção em re la ção ao art.
150, III, b, que, por sua vez, pos sui tan tas ex ce ções
que traz a dú vi da se este prin cí pio é a re gra ou é a ex -
ce ção do não prin cí pio da an te ri o ri da de.

Bas ta con fe rir que não res pe i tam o prin cí pio da
an te ri o ri da de o im pos to so bre a im por ta ção, o im pos-
to so bre ex por ta ção, o im pos to so bre pro du tos in dus-
tri a li za dos, o im pos to ex tra or di ná rio por mo ti vo de
guer ra ex ter na ou sua imi nên cia e o im pos to so bre
ope ra ções fi nan ce i ras.

Cabe ob ser var que o tex to ori gi nal da Cons ti tu i-
ção de 1988 já pre via, como ex ce ção des te prin cí pio,
o IOF, tri bu to que se gue a mes ma li nha, pois se me-
lhan te a CPMF.

Além do mais, a cláu su la pé trea no in ci so IV, do
§ 4º, do art. 60, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, de

1988, sig ni fi ca que pode ain da ha ver al te ra ção de di -
re i to in di vi du al até ime di a ta men te an tes do pon to em
que ten da a ex tin guir esse di re i to.

A aber tu ra de ex ce ção para a CPMF não ten de
a ex tin guir o prin cí pio da an te ri o ri da de.

Ade ma is, a re fe rên cia ao § 6º, do art. 195, da
Cons ti tu i ção Fe de ral não se apli ca a este dis po si ti vo,
ten do em vis ta que a re fe ri da con tri bu i ção não está
sen do cri a da, nem mo di fi ca da. Tra ta-se de mera pror -
ro ga ção da co bran ça. A isso, acres cen te-se que a
par tir do exer cí cio de 2004, ha ve rá re du ção da atu al
alí quo ta de trin ta e oito cen té si mos por cen to para oito 
cen té si mos por cen to.

Sala das Ses sões,  4  de  ju nho  de 2002. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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 324, DE 2002

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 art. 85 das dis po si ções cons ti tu ci o na is tran si tó-
ri as, cons ta no art. 4º da PEC nº 18/2002.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se na dor
José Edu ardo Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 325, DE 2002

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 art. 3º da PEC nº 18, de 2002.
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Sala das Ses sões 4 de ju nho de 2002. – Se na dor
Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Os dis po si ti vos des ta ca dos se rão apre ci a dos

opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-

ção a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 18, de
2002, res sal va dos os des ta ques.

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 “sim”.

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) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB en ca mi nha o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, o PFL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB re co men da o voto
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co vota fa vo ra vel men te, com res -
sal va para os des ta ques.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os des -
ta ques se rão vo ta dos de po is, Se na dor.

Como vota o Blo co/PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, o PSDB e o PPB en ca mi nham o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PDT?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT li be ra a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PL?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, o PL tam bém vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar. O voto “sim” é pela
apro va ção da ma té ria, que exi ge quo rum qua li fi ca do;
o voto “não” é con tra a ma té ria.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – 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. Ex.ª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, V. Ex.ª está co lo can do em vo ta ção em
blo co?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em blo -
co; em glo bo.

A Mesa pede aos Srs. Se na do res que com pa re-
çam ao ple ná rio a fim de exer ci ta rem o di re i to de voto.

Esta mos vo tan do ma té ria cons ti tu ci o nal, que
exi ge quo rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia in sis te: 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. (Pa u sa)

A Mesa ape la às Srªs e aos Srs. Se na do res que
per ma ne çam em ple ná rio, por que ha ve rá vo ta ção de
des ta ques e ain da há ou tras ma té ri as a se rem vo ta-
das hoje. (Pa u sa.)

A Mesa ape la no va men te às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que se en con tram em seus ga bi ne tes que se
en ca mi nhem ao ple ná rio, por que, em pou cos mi nu-
tos, será en cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, aten den do à re co men da ção da mi nha Li -
de ran ça, co mu ni co ao Ple ná rio que o meu voto é
“sim”. Vou re gis trá-lo ago ra.

(Con ti nua a vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram e ten do em vis ta que a
Mesa já fez um ape lo, eu o re no vo para que os Srs.
Se na do res per ma ne çam em ple ná rio por que te mos
vo ta ção de des ta ques. E além des ta PEC, há ou tra
que se ria in te res san te vo tar mos ain da hoje.

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Vo ta ram
SIM 59 Srs. Se na do res e Não 11.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 70 vo tos
Está apro va da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Pas sa-se

à vo ta ção dos des ta ques re que ri dos.
Em pri me i ro lu gar, cha mo a aten ção da Casa,

va mos vo tar o des ta que pro pos to pelo Se na dor Wal -
deck Orne las, o úni co que, caso que i ra, po de rá en ca-
mi nhar a ma té ria. A vo ta ção diz res pe i to ao art. 3º da
pro pos ta e se re fe re ao art. 81 das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Tem V. Exª a pa la vra, Se na dor Wal deck Orne las.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, a Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 31, de 18 de de zem bro de 2000, ins ti tu iu
no País o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre-
za, fru to so bre tu do de uma luta par la men tar. Foi cons -
ti tu í da uma co mis são mis ta que de po is de ana li sar a
gra vi da de da si tu a ção so ci al do País ela bo rou uma
pro pos ta. Pela pri me i ra vez em nos so País, es ta be le-
ceu-se a vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os para
uso es pe cí fi co no com ba te e er ra di ca ção da po bre za,
ob je ti van do me lho rar as con di ções so ci a is das ca ma-
das mais po bres da po pu la ção.

Hoje, Sr. Pre si den te, te mos por exem plo o Pro -
gra ma Bol sa-Esco la, que ti nha uma apli ca ção tí mi da
da or dem de R$170 mi lhões em 2000, mas que em
2001 pôde dar um sal to, che gan do a be ne fi ci ar, em
de zem bro, uma em cada três cri an ças ma tri cu la das
na rede de en si no fun da men tal em nos so País. Ca be-
ria ci tar tam bém o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra -
ba lho Infan til, que este ano al can ça rá a meta de
100% da po pu la ção em ida de es co la ri zá vel, de 7 a 14 
anos, cri an ças que tra ba lham ex pos tas a si tu a ções
pe no sas, de gra dan tes ou pe ri go sas. O sa ne a men to
bá si co, a bol sa-ali men ta ção, a ener gia para pe que-
nas co mu ni da des, o pro gra ma de água na es co la, a
pre ser va ção da cul tu ra in dí ge na, a agri cul tu ra fa mi li-
ar, a aqui si ção de ter ras e a Alfa be ti za ção So li dá ria
são exem plos de pro gra mas cus te a dos pelo Fun do
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.

No art. 81 das Disposições Transitórias
Constitucionais ficou vinculado o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza a partir do dia 18 de junho
de 2002. Estamos hoje, Srªs e Srs. Senadores, no dia
4 de junho de 2002. Tivemos, ainda há pouco, a
utilização de recursos do FGTS para a venda de
participação acionária da União na Petrobras e na

Vale do Rio Doce. Está para ser feita a venda de
participação acionária excedente no Banco do Brasil.
Se as duas alienações anteriores, a da Vale do Rio
Doce e a da Petrobras, tivessem sido feitas depois do
dia 18 seus recursos iriam para o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza. Certamente é o que vai
ocorrer com os recursos oriundos da alienação do
excesso de ações no capital do Banco do Brasil, mas
apenas se V. Exªs aceitarem o destaque que acabo
de apresentar porque, na PEC nº 18, o prazo de 18 de 
junho de 2002 estava sendo sutilmente adiado para
1º de janeiro de 2004. Todo o esforço parlamentar que 
levou à criação do Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza requer, nesta hora, que digamos “não” ao
art. 3º da Proposta de Emenda Constitucional nº 18
porque ela retiraria do Fundo os rendimentos
decorrentes de toda e qualquer privatização da União
que venha a ser feita a partir de agora. Solicito o voto
“não” a essa PEC para que fortaleçamos ainda mais
esta vitoriosa experiência: Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, quem quiser manter o texto deverá
votar “sim”. Quem quiser alterar o texto – portanto
votar de acordo com o pensamento do Senador
Waldeck Ornelas – deverá votar “não”. 

Peço às Lideranças que tão-somente orientem
as Bancadas.

Em primeiro lugar, tem a palavra o Senador
Renan Calheiros, pelo PMDB

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, para orientar a Bancada do PMDB, a
nossa recomendação é exatamente no rumo da
argumentação do Senador Waldeck Ornelas.
Portanto queremos votar “não” para impedir na
prática esse adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PMDB 
quer retirar do texto o artigo. 

Com a palavra o Senador Geraldo Melo, para
orientar a Bancada.

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB sugerem a manutenção do texto,
sem alteração.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, tal vez eu pos sa es cla re cer a po si ção
do Go ver no e fa ci li tar a vo ta ção; por tan to, eu peço a
pa la vra a V. Exª para ori en tar ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, pelo Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
posição do Governo, entendendo que é importante
fortalecer o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza e considerando os argumentos do Senador
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Waldeck Ornelas, encampa os argumentos
apresentados e encaminha o voto “não” para retirar
da matéria a expansão do prazo, o que drenaria
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza. Vale registrar que esse texto não veio do
Executivo, foi acrescido em discussão na Câmara
dos Deputados. Portanto o Senado Federal
restabelece o fluxo financeiro do Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, acompanhando a posição
do Senador Waldeck Ornelas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver-
no está en ca mi nhan do o voto “não”. O PMDB já en ca-
mi nhou o voto “não”. Vol to a con sul tar, por uma ques -
tão de co e rên cia, o Blo co PSDB/PPB.

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Lamentando que somente agora a posição do
Governo tenha sido adotada, não tenho por que
retificar a orientação, mas quero deixar claro que
essa é uma posição liberada para toda a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Agri pi no, V. Exª fala pelo PFL, como Lí der?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr.
Presidente, o Senador Waldeck Ornelas é do PFL,
com muito orgulho. Esse DVS, apresentado por S.
Exª mostra como S. Exª estava certo em não abrir
mão dos interstícios e dos debates que se
estabeleceram para que essa matéria fosse
suficientemente esclarecida e para que os
aperfeiçoamentos que se impunham pudessem ser
oferecidos. Este destaque que será aprovado
recupera para o Fundo de Erradicação da Pobreza os 
valores que não lhe poderiam, em hipótese alguma,
ser subtraídos.

O PFL re co men da o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cha mo o

Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo Blo co de Opo si ção,
com pos to pelo PT e PPS.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
A Se na do ra He lo í sa He le na en ca mi nha rá pelo Blo co
de Opo si ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa lavra para fa lar pela Opo si ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e i ra V.
Exª se ma ni fes tar.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a Opo si ção com -
par ti lha de to das as pre o cu pa ções le van ta das. Vo ta rá
“não”, no sen ti do de pre ser var o tex to ori gi nal men te
dis cu ti do na Casa. Entre tan to, não po de ria de i xar de
fa zer um aler ta, para que fi cas se re gis tra do na Casa,
so bre pro ble mas gra vís si mos que têm acon te ci do em

re la ção à exe cu ção or ça men tá ria de pro gra mas im-
por tan tes.

O Pro gra ma Bol sa-Ali men ta ção teve a sua exe -
cu ção em ape nas 0,43%. Ape sar de toda a pro pa gan-
da ofi ci al, ape nas 0,43% fo ram exe cu ta dos em 2001.
Du ran te este ano, ape nas 2% de exe cu ção. O Pro gra-
ma Bol sa-Esco la, da mes ma for ma, ape nas...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, V. Exª en ca mi nha o voto “sim” ou
“não”?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – A 
Opo si ção vota “não”, no sen ti do de pre ser var os re-
cur sos ma i o res para o Fun do de Erra di ca ção da Po -
bre za, em bo ra o Go ver no Fe de ral não te nha cum pri-
do a exe cu ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
de Opo si ção PT – PPS está en ca mi nhan do o voto
“não”.

Como vota o PDT, ilus tre Se na dor Se bas tião
Ro cha? (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Álva ro Dias, pelo PDT.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-

den te, a Ban ca da do PDT está li be ra da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ban ca-

da do PDT está li be ra da.
Como vota o PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, an tes de ori en tar a Ban ca da, eu gos ta ria
de ter uma in for ma ção da Mesa: qual a im pli ca ção ao
apro var mos o des ta que apre sen ta do pelo emi nen te
Se na dor Wal deck Orne las? A PEC vol ta ria à Câ ma ra?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
ana li sa rá esta ma té ria em con jun to no mo men to pró -
prio, ten do em vis ta que há mu i tos des ta ques. Pelo
Re gi men to da Casa, no meu en ten di men to, não dá
para es cla re cer a V. Exª em re la ção a isso, nes ta
opor tu ni da de. Esta mos aqui com vá ri as ma té ri as e
isso pre ci sa ser ana li sa do em con jun to, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio. Então, peço a V. Exª que en ca mi nhe o
voto. De po is o Pre si den te de ci di rá o que irá fa zer.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de usar da pa la vra, pela or -
dem, para fa zer uma in da ga ção à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
Nós ain da es ta mos no meio da vo ta ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – A in -
da ga ção é a se guin te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta mos
no meio da vo ta ção.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Estou fa zen do essa per gun ta para o en ca mi nha men-
to da vo ta ção, para o exer cí cio da vo ta ção. O que eu
gos ta ria de sa ber com cla re za, nes te mo men to, é se
se tra ta de um clás si co DVS, ou seja, um des ta que
para vo ta ção em se pa ra do. Sen do as sim, a res pos ta
já está dada à per gun ta ago ra fe i ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Fo ga ça, eu que ro lem brar que nós es ta mos no
pri me i ro tur no. Te re mos o se gun do e vá ri as vo ta ções.
Eu ana li sa rei o tex to por in te i ro.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mas
é para dar o meu voto. Se se tra ta de um DVS con fi gu-
ra do como tal, evi den te men te não há pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ana li sar toda a es tru tu ra da ma té ria, Se na dor José
Fo ga ça. Cre io que é pos sí vel V. Exª vo tar, in de pen-
den te men te do pro nun ci a men to da Mesa nes te mo -
men to, pois es ta mos em pro ces so de vo ta ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) –
Mas, se V. Exª não sabe a natureza da emenda que
está sendo apreciada, qual a orientação que
teremos?! Vejo com muito bons olhos a intenção do
Senador Waldeck Ornelas, que considero procedente 
e correta. O meu voto é rigorosamente “não”, de
acordo com o DVS. Contudo, se se trata de emenda
modificativa, é outro caso. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não, S.
Exª está apre sen tan do um des ta que.

O PPS en ca mi nha o voto “não”. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – 

Sr. Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – 

Sr. Pre si den te, o PTB ain da não en ca mi nhou o
voto.

O  SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) –
Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – 
Sr. Pre si den te, pa re ce-me que a opi nião da ma i o-
ria é a de que se tra ta de um DVS, uma emen da
su pres si va e, por tan to, não vol ta ria à Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

A in ten ção do PTB é pre ser var o fru to de um tra -
ba lho di nâ mi co do Con gres so Na ci o nal, que foi a cri a-
ção do Fun do de Erra di ca ção da Po bre za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então, V.
Exª en ca mi nha o voto “não”?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Exa ta men te. O PTB vota “não”.

O SR. BERNARDO CABRAL (PMDB – AM) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao emi nen te Se na dor Ber nar-
do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PMDB – AM.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de dar uma con tri bu i ção à Mesa. O DVS –
des ta que para vo ta ção em se pa ra do  é uma fi gu ra
que sur giu na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e su -
pri me a par te que não se de se ja. Mas são ne ces sá ri-
os 49 vo tos “não” para que o DVS seja apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, como vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB, Sr. Pre si den te, vota “não”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Alen car, como vota o PL?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, o PL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PL
vota não.

Va mos ao pro ces so de vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É somente para
esclarecer que 49 votos “sim” mantêm o texto. Se não 
houver 49 votos “sim”, cai o texto de acordo com o
DVS apresentado pelo Senador Waldeck Ornelas.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Foi como 
a Mesa esclareceu. V. Exª está ratificando e ajudando 
a Mesa.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obrigado a V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Pergunto se algum Senador ainda não exercitou o
direito de voto. (Pausa.)

Antes de en cer rar a vo ta ção des te des ta que, es -
cla re ço que ain da te mos de vo tar dois des ta ques re -
fe ren tes a esta ma té ria. Então, peço aos Srs. Se na do-
res que per ma ne çam no ple ná rio, por gen ti le za.

De cla ro en cer ra da a vo ta ção do des ta que apre -
sen ta do pelo Se na dor Wal deck Orne las.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ao re sul ta do, que foi por una ni mi da de.

Vo ta ram NÃO 66 Srs. Se na do res.
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 68 vo tos.
Re je i ta do, o art. 81 não vai cons tar do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ago ra à apre ci a ção do dis po si ti vo des ta ca do no se-
gun do re que ri men to.

Em vo ta ção a ex pres são des ta ca da ”ob ser va do o 
dis pos to no § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral” do 
ca put do novo art. 84, pro pos to no art. 3º da pro pos ta.

O des ta que, que se re fe re à “no ven te na”, foi
apre sen ta do pelo Se na dor Ro me ro Jucá, a quem
con ce do a pa la vra, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei rá pi do,
mas que ro aqui fa zer um re gis tro des ta vo ta ção. Pri -
me i ra men te, que ro si tu ar o que re pre sen ta o meu
des ta que de vo ta ção em se pa ra do. Não es ta mos, di -
fe ren te men te do que foi dito aqui, re ti ran do a no ven-
te na da Cons ti tu i ção Fe de ral. Ao con trá rio; com o
des ta que, es ta mos re ti ran do um ex ces so de uma re -
fe rên cia para se ter uma nova no ven te na para uma
con tri bu i ção que já pa gou a sua no ven te na. Por tan-
to, é im por tan te que isso fi que cla ro: es ta mos re ti-
ran do o ex ces so para uma con tri bu i ção que é fun da-
men tal para o País. O es pí ri to da lei, na con tri bu i ção
da no ven te na, é se ter o prin cí pio da pre vi si bi li da de,
ou seja, não se cri ar con tri bu i ção nova ou mo di fi ca-
ção an tes de no ven ta dias da sua va li da de, para que 
a so ci e da de pos sa se pre pa rar para esse pa ga men-
to. No caso es pe cí fi co da CPMF, não es ta mos cri an-
do con tri bu i ção nova nem mo di fi can do as alí quo tas
nes se exer cí cio.

Por tan to, no nos so en ten der, re fe rir na re no va-
ção da CPMF a ques tão da no ven te na, que é um
ou tro ar ti go da Cons ti tu i ção Fe de ral, se ria um ex-
ces so.

Por tan to peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que
vo tem “não”, con tra ri a men te à ma nu ten ção des se
tex to, que pe na li za o País, que co bra duas ve zes uma
no ven te na que não deve ser co bra da.

Qu e ro ain da re gis trar um po si ci o na men to, Sr.
Pre si den te, a res pe i to do pró xi mo des ta que, já que
não po de rei co men tá-lo e ain da te nho tem po. Eu gos -
ta ria de en ca mi nhar con tra ri a men te ao des ta que do
Se na dor José Edu ar do Du tra e fa vo ra vel men te à ma -
nu ten ção do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Ex.ª terá opor tu ni da de de en ca mi-
nhar, como Lí der, a vo ta ção do ter ce i ro des ta que.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Tudo bem, Sr. Pre si den te. Então, en cer ro so li ci tan do,
nes ta vo ta ção, o voto “não”, o voto para a re ti ra da de
um tex to que bus ca, no va men te, uma no ven te na des -
ca bi da, no caso es pe cí fi co des ta CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
Lí der do Go ver no, V. Exª pede o voto “não”.

Como vota o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pelo
PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, a re co men da ção da Ban ca da do
PMDB é o voto “não”, le van do em con si de ra ção os
ar gu men tos ex pos tos pelo Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PMDB en ca mi nha o voto “não”. 

Como vota o Se na dor Ge ral do Melo, pelo Blo -
co PSDB/PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
O PSDB/PPB vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor José Agri pi no, pelo PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, te nho um en ten di men to pes so al so bre essa 
ma té ria. No meu en ten di men to pes so al, a no ven te-
na não cabe por que é um im pos to que já exis te, não 
é novo; não ca be ria, por tan to, no ven te na. Mas esse
não é o en ten di men to de 100% da mi nha Ban ca da,
ra zão pela qual de cla ro que vo ta rei “não”, mas a
Ban ca da está li be ra da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo Blo co de Opo -
si ção PT/PPS?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, pe los ar gu men tos já ex pos tos pelo
Se na dor José Edu ar do Du tra, va mos res pe i tar a
Cons ti tu i ção, por tan to vo tan do “sim”, a fa vor da no-
ven te na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Se bas tião Ro cha, pelo PDT? (Pa u-
sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Álva ro Dias, pelo PDT?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, a Ban ca da está li be ra da, e eu voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, di an te das ex pli ca ções ex pen di das
pe los Lí de res do Go ver no, con si de ra mos de
bom-sen so vo tar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Ade mir Andra de, pelo PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, eu me ad mi ro do de ses pe ro do Go ver no
para ti rar di nhe i ro do povo. Essa é uma ati tu de...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
en ca mi nha a vo ta ção. Por gen ti le za, Se na dor Ade-
mir Andra de, por gen ti le za, é “sim” ou “não”.

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”
e con si de ra um ab sur do essa von ta de do Se na do
de mu dar as re gras do jogo. Vo ta mos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ori en-
ta ção do PSB é “sim”.

Como vota o Se na dor José Alen car, Lí der do
PL?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, ten do em vis ta os ar gu men tos ju rí di cos do
Se na dor Jef fer son Pé res, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs
e os Srs. Se na do res já es tão es cla re ci dos? (Pa u sa.)

Quem qui ser re ti rar a re fe ri da ex pres são do
tex to, vo ta rá “não”.

Pas sa-se à vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se na do res que
de ter mi nou, con si de ran do pe di do das Li de ran ças
tan to da Câ ma ra dos De pu ta dos quan to do Se na do
Fe de ral, a in clu são da Me di da Pro vi só ria nº 2.175
na Ordem do Dia da ses são do Con gres so Na ci o nal
de ama nhã, mar ca da para as 14 ho ras e 30 mi nu-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia con vo ca as Srªs e os Srs. Se na do res que
não se en con tram em ple ná rio a fim de com pa re ce-
rem para vo tar.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
nome do co o pe ra ti vis mo bra si le i ro, agra de ce mos a
boa von ta de de V. Exª pelo en ten di men to de in clu ir a 
Me di da Pro vi só ria nº 2.175 na vo ta ção de ama nhã.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – To dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

Vou de cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção
des te des ta que.  (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 20 Srs. Se na do res; e NÃO, 48.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 69 vo tos.
Re je i ta da, a ex pres são “ob ser va do o dis pos to

no § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral”, não
cons ta rá do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas se-
mos à vo ta ção do úl ti mo des ta que, apre sen ta do pelo
Se na dor José Edu ar do Du tra.

Des ta que para vo ta ção em se pa ra do do art. 85
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
cons tan tes do art. 4º da PEC nº 18, de 2002, nos ter -
mos do art. 312, II, do Re gi men to Inter no.

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res para que
per ma ne çam em ple ná rio. Esta mos em vo ta ção do úl -
ti mo des ta que.

Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra,
au tor do des ta que.

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, ini ci al-
men te eu gos ta ria de re gis trar dois pon tos:

Pri me i ro, a dis cus são de que essa mo di fi ca ção,
ou essa su pres são, im pli ca ria o re tor no à Câ ma ra
está su pe ra da, por que já há duas su pres sões do tex -
to apro va das pelo Ple ná rio da Casa. Por tan to, se esta 
ma té ria ti ver de re tor nar à Câ ma ra, não será em fun -
ção des se DVS.

Se gun do, o Se na dor Ro me ro Jucá não está
sen do ci ta do de for ma ofen si va; por tan to, há ou tros
ar ti fí ci os para S. Exª po der fa lar de po is, não pre ci sa
uti li zar-se des te. O Se na dor Jucá, ao en ca mi nhar fa-
vo ra vel men te à su pres são pro pos ta pelo Se na dor
Wal deck Orne las, dis se que aque le dis po si ti vo não fa -
zia par te da pro pos ta ori gi nal do Go ver no.

Esta mos, ago ra, numa si tu a ção ab so lu ta men te
se me lhan te. O dis po si ti vo que está sen do des ta ca do,
o art. 85, não fa zia par te da pro pos ta ori gi nal do Go -
ver no. Eu gos ta ria de aler tar os co le gas Se na do res
para o se guin te fato: se apro var mos o tex to, com a
ma nu ten ção do art. 85, es ta re mos ca in do na má xi ma
or wel li a na, que di zia: “To dos são igua is, mas al guns
são mais igua is.”

Aca ba mos de apro var a pror ro ga ção da CPMF
para to dos os bra si le i ros, pes so as fí si cas e ju rí di cas,
ri cos e po bres, em pre sas gran des e pe que nas; no en -
tan to, in sis to que, por ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, e não da pro pos ta ori gi nal do Go ver no, es ta-
mos abrin do uma ex ce ção mu i to pe ri go sa. Diz a pro -

pos ta que es ta rão isen tos de pa gar a CPMF os lan ça-
men tos:

I – em con tas cor ren tes de de pó si to
es pe ci al men te aber tas e ex clu si va men te uti -
li za das para ope ra ções de:

câ ma ras e pres ta do ras de ser vi ços de
com pen sa ção e de li qui da ção de que tra ta o 
pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº 10.214,
de 27 de mar ço de 2001:

com pa nhi as se cu ri ti za do ras de que
tra ta a Lei nº 9.514, de 20 de no vem bro de
1997;

c) so ci e da des anô ni mas que te nham
por ob je to ex clu si vo a aqui si ção de cré di tos
ori un dos de ope ra ções pra ti ca das no mer-
ca do fi nan ce i ro;

II – em con tas cor ren tes de de pó si tos
re la ti vos a:

ope ra ções de com pra e ven da de
ações, re a li za das em re cin tos ou sis te mas
de ne go ci a ção de bol sa de va lo res e no
mer ca do de bal cão or ga ni za do;

b) con tra tos re fe ren ci a dos em ações
ou ín di ces de ações, em suas di ver sas mo -
da li da des, ne go ci a dos em bol sa de va lo res,
de mer ca do ri as de fu tu ros;

III – em con tas de in ves ti do res es tran-
ge i ros, re la ti vos a en tra das no País e a re-
mes sas para o ex te ri or de re cur sos fi nan ce i-
ros em pre ga dos, ex clu si va men te, em ope ra-
ções e con tra tos re fe ri dos no in ci so II des te
ar ti go.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
após a apro va ção da lei que per mi tiu que a Re ce i ta
Fe de ral ti ves se aces so às in for ma ções da CPMF, foi 
cons ta ta do o sur gi men to de mi lha res de so ne ga do-
res, de “la ran jas”, que ti nham mo vi men ta ção fi nan-
ce i ra ab sur da, mas que não pa ga vam im pos to de
ren da. A par tir do aces so da Re ce i ta a es ses da dos,
de tec ta ram-se es ses des vi os, e a Re ce i ta pas sou a
ter ins tru men tos efi ca zes para ata car a so ne ga ção.

Alguns di zem: o mer ca do de ca pi ta is está en fra-
que cen do.

Inclu si ve re ce bi al guns re pre sen tan tes do mer -
ca do de ca pi ta is, que te ce ram um qua dro ab so lu ta-
men te ca tas tró fi co que pode ser real em al guns as -
pec tos, mas, na mi nha opi nião, não são em fun ção da
CPMF, até por que os da dos que mos tram que, em
uma épo ca, mo vi men ta vam-se mais de um mi lhão,
ago ra es tão em qua tro cen tos mi lhões – era um pe río-
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do em que es ta va em vi gor a CPMF. Por tan to, a
CPMF não pode ser acu sa da de es tar pro vo can do
isso.

Sr. Pre si den te, se a ques tão era es ta be le cer
essa di fe ren ci a ção, en tão, no mí ni mo, de ve ria ser in -
tro du zi da uma alí quo ta di fe ren ci a da para es sas ope -
ra ções, por que aí não es ta ría mos abrin do a por te i ra
para ou tros so ne ga do res que, com cer te za, irão bus -
car es ses ca mi nhos exa ta men te para es ta be le cer a
fuga da co bran ça de im pos tos.

Alguns ale ga rão: es ses ar ti gos aqui não per mi ti-
rão esse tipo de ar ti ma nha. Ora, a con ta CC5 não foi
cri a da para fa vo re cer ar ti ma nhas. Qu an do foi ba i xa do
o Ane xo 4 do Ban co Cen tral, ele tam bém não foi fe i to
com a in ten ção de fa vo re cer ar ti ma nhas. Mas, no en -
tan to, a CPI dos Pre ca tó ri os de tec tou que, exa ta men-
te por meio des ses ar ti fí ci os, pos si bi li ta va-se um
mon te de ma ra cu ta i as de la va gem de di nhe i ro.

Por tan to, es ta re mos abrin do uma por ta pe ri go-
sís si ma para que, a par tir des sas bre chas, aque las
pes so as, aque les se to res que ti ve ram a sua ma ma ta,
a sua ma ra cu ta ia des co ber ta no mo men to em que a
Re ce i ta pas sou a ter aces so à mo vi men ta ção da
CPMF, pos sam ago ra en con trar um ca mi nho aber to
para vol tar à si tu a ção an te ri or.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, o ar gu men to da apro va ção da CPMF sem pre foi
or ça men tá rio. Di zi am que ti nham de apro var essa
con tri bu i ção por que o or ça men to já fora apro va do no
ano pas sa do. Qu e ro lem brar aqui o ar gu men to que o
Se na dor Jef fer son Pé res le van tou na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Fala-se tan to na
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que po de rão ale gar
aqui, com base no ju ris di cis mo, que, como a mu dan-
ça é cons ti tu ci o nal, não é ne ces sá rio ado tar o prin cí-
pio. Só que isso aqui sig ni fi ca cla ra men te abrir mão
de re ce i tas, in tro du zi das pela Câ ma ra. Onde está o
va lor da re ce i ta de que se está abrin do mão? Onde
está a fon te de re ce i ta que irá su prir essa si tu a ção,
qual seja, a de que o Go ver no es ta ria abrin do mão
des sas re ce i tas?

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
in sis to em al gu mas ques tões: pri me i ro, es ta re mos
abrin do uma ex ce ção in jus ta, in jus ti fi cá vel para os mi -
lhões de bra si le i ros que es tão acom pa nhan do esta
ses são do Se na do e a pror ro ga ção da CPMF; se gun-
do, es ta re mos abrin do uma por te i ra para ações que
eram fe i tas an te ri or men te e que fo ram fe cha das pelo

Con gres so Na ci o nal exa ta men te quan do se pos si bi li-
tou à Re ce i ta ter aces so; ter ce i ro, es ta mos es ta be le-
cen do uma si tu a ção em que al guns são mais igua is
do que ou tros; quar to, te nho cer te za de que, em fun -
ção dis so, con ta re mos com a vo ta ção fa vo rá vel da
Ban ca da do Go ver no, com o mes mo ar gu men to do
art. 81, de que essa pro pos ta não foi en ca mi nha da
pelo Go ver no ori gi na ri a men te.

Aliás, te nho cer te za tam bém de que con ta re-
mos com o voto a fa vor do des ta que do Se na dor José
Ser ra, até para ser co e ren te com o voto da De pu ta da
Rita Ca ma ta, que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, tam-
bém vo tou pela su pres são des se ar ti go.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, que fa la rá em nome
do Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei rá pi do,
mas eu gos ta ria da aten ção de to dos, das Srªs e dos
Srs. Se na do res, para esta ori en ta ção.

A po si ção do Go ver no será o voto “sim” à ma nu-
ten ção, no tex to, da isen ção do CPMF para as bol sas
e para o mer ca do de ca pi ta is. E por quê? Por que esse 
é um as sun to fun da men tal...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, fui in clu si ve ci ta do pelo Se na dor José
Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas V.
Exª foi ci ta do de for ma afir ma ti va, não ne ga ti va.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Eu gos ta ria de ori en tar e mar car a po si ção do Go ver-
no. Acho que essa é uma ma té ria ex tre ma men te im -
por tan te para o País e se ria im por tan te re pas sar al -
guns da dos aqui para os Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu sei.
Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª está en ca mi nhan do o
voto “sim”, não é isso?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Enca mi nho o voto “sim”. Uma vez que o Se na dor José 
Edu ar do Du tra fa lou de co e rên cia, peço o voto “sim”
ao PT para que seja co e ren te com o dis cur so do can -
di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va, que está de fen den do
o mer ca do de ca pi ta is e o for ta le ci men to do mer ca do.
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Enten do que o PT não vo ta rá con tra o seu can -
di da to à Pre si dên cia, ou o PT tem um dis cur so na te -
le vi são e ou tro na vo ta ção da pa u ta.

O voto é “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-

na do res, não va mos tor nar a dis cus são par ti dá ria.
Peço aos Srs. Lí de res que pro ce dam como têm pro -
ce di do até o pre sen te mo men to.

O Go ver no pede o voto “sim”.
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, a re co men da ção da li de ran ça do PMDB é 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor José Agri pi no, pelo PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, com re la ção à ma té ria, há con sen so no PFL,
con sen so pelo voto “sim”, pela ma nu ten ção do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co PSDB/PPB, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, como vota o Blo co da Opo si ção,
PT/PPS ?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pelo
PDT, como vota o Se na dor Álva ro Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Não há
ques tão fe cha da, Sr. Pre si den te. A Ban ca da con ti nua
li be ra da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Car los Pa tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ten de que a ma nu ten ção do tex -
to é um atra ti vo mu i to bom para o pe que no apli ca dor.
Por tan to, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, como vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota con tra a isen ção, a es pe cu la ção. Por tan to, vota
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor José Alen car?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL vota
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, cre io que V. Exªs, es tan do bem ori en ta dos,
já po dem vo tar. (Pa u sa.)

A Mesa es cla re ce que ain da há uma vo ta ção
no mi nal, fora esta, e so li ci ta a pre sen ça das Srªs e
Srs. Se na do res. (Pa u sa.)

A Mesa con cla ma as Srªs e Srs. Se na do res que
não se en con tram no ple ná rio para com pa re ce rem.
Esta mos na vo ta ção do úl ti mo des ta que. (Pa u sa.)

Ape lo 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. A vo ta-
ção é do úl ti mo des ta que da PEC re fe ren te à CPMF.
(Pa u sa.)

Sras e Srs. Se na do res, por gen ti le za. Va mos en -
cer rar o pro ces so de vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 52 Srs. Se na do res e NÃO 14.

Hou ve 02 abs ten ções.

To tal: 68 vo tos.

Está man ti do o tex to.

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e 
Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção do se gun do tur no à
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 2002,
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:

PARECER Nº 524, DE 2002
(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
18, de 2002 (nº 407, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos).

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 18, de 2002
(nº 407, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al -
te ra os arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art. 
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as e acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, pro ce den-
do a ex clu são de ex pres sões des ta ca das e re je i ta das
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de ju nho
2002.

ANEXO AO PARECER Nº 524, DE 2002

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
18, de 2002 (nº 407, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos).

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2002

Alte ra os arts. 100 e 156 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral e acres cen ta os arts. 84,
85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

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

Art. 1º O art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º, re nu me ran do-se
os sub se qüen tes:

“Art. 100. ...............................................
§ 4º São ve da das as ex pe di ções de

pre ca tó rio com ple men tar ou su ple men tar de
va lor pago, bem como fra ci o na men to, re par-
ti ção ou que bra do va lor da exe cu ção, a fim
de que seu pa ga men to não se faça, em par -
te, na for ma es ta be le ci da no § 3º des te ar ti-
go e, em par te, me di an te ex pe di ção de pre -
ca tó rio.

....................................................“(NR)

Art. 2º O § 3º do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 156. ...............................................
..............................................................
§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no 

in ci so III do ca put des te ar ti go, cabe à lei
com ple men tar:

I – fi xar as suas alí quo tas má xi mas e
mí ni mas;

..............................................................
III – re gu lar a for ma e as con di ções

como isen ções, in cen ti vos e be ne fí ci os fis-
ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos.

....................................................”(NR)

Art. 3º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
arts. 84, 85, 86, 87 e 88:

“Art. 84. A con tri bu i ção pro vi só ria so-
bre mo vi men ta ção ou trans mis são de va lo-
res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi-
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nan ce i ra, pre vis ta nos arts. 74, 75 e 80, I,
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, será co bra da até 31 de de zem-
bro de 2004”.

§ 1º Fica pror ro ga da, até a data re fe ri-
da no ca put des te ar ti go, a vi gên cia da Lei
nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, e suas
al te ra ções.

§ 2º Do pro du to da ar re ca da ção da
con tri bu i ção so ci al de que tra ta este ar ti go
será des ti na da a par ce la cor res pon den te à
alí quo ta de:

I – vin te cen té si mos por cen to ao Fun -
do Na ci o nal de Sa ú de, para fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços de sa ú de;

II – dez cen té si mos por cen to ao cus-
te io da pre vi dên cia so ci al;

III – oito cen té si mos por cen to ao Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
de que tra tam os arts. 80 e 81 des te Ato das 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 3º A alí quo ta da con tri bu i ção de que
tra ta este ar ti go será de:

I – trin ta e oito cen té si mos por cen to,
nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2002 e 2003;

II – oito cen té si mos por cen to, no exer -
cí cio fi nan ce i ro de 2004, quan do será in te-
gral men te des ti na da ao Fun do de

Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
de que tra tam os arts. 80 e 81 des te Ato das 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 85. A con tri bu i ção a que se re fe re
o art. 84 des te Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as não in ci di rá, a par tir
do tri gé si mo dia da data de pu bli ca ção des -
ta emen da cons ti tu ci o nal, nos lan ça men tos:

I – em con tas cor ren tes de de pó si to
es pe ci al men te aber tas e ex clu si va men te uti -
li za das para ope ra ções de:

a) câ ma ras e pres ta do ras de ser vi ços
de com pen sa ção e de li qui da ção de que tra -
ta o pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº
10.214, de 27 de mar ço de 2001;

b) com pa nhi as se cu ri ti za do ras de que
tra ta a Lei nº 9.514, de 20 de no vem bro de
1997;

c) so ci e da des anô ni mas que te nham
por ob je to ex clu si vo a aqui si ção de cré di tos
ori un dos de ope ra ções pra ti ca das no mer-
ca do fi nan ce i ro.

II – em con tas cor ren tes de de pó si to,
re la ti vos a:

a) ope ra ções de com pra e ven da de
ações, re a li za das em re cin tos ou sis te mas de
ne go ci a ção em bol sas de va lo res e no mer ca-
do de bal cão or ga ni za do;

b) con tra tos re fe ren ci a dos em ações ou
ín di ces de ações, em suas di ver sas mo da li da-
des, ne go ci a dos em bol sas de va lo res, de
mer ca do ri as e de fu tu ros.

III – em con tas de in ves ti do res es tran-
ge i ros, re la ti vos a en tra das no País e a re-
mes sas para o ex te ri or de re cur sos fi nan ce i-
ros em pre ga dos, ex clu si va men te, em ope ra-
ções e con tra tos re fe ri dos no in ci so II des te
ar ti go.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo dis ci pli na rá o
dis pos to nes te ar ti go no pra zo de trin ta dias
da data de pu bli ca ção des ta emen da cons ti-
tu ci o nal.

§ 2º O dis pos to no in ci so I des te ar ti go
apli ca-se so men te às ope ra ções re la ci o na-
das em ato do Po der Exe cu ti vo, den tre
aque las que cons ti tu am o ob je to so ci al das
re fe ri das en ti da des.

§ 3º O dis pos to no in ci so II des te ar ti-
go apli ca-se so men te a ope ra ções e con tra-
tos efe tu a dos por in ter mé dio de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, so ci e da des cor re to ras de tí tu los
e va lo res mo bi liá ri os, so ci e da des dis tri bu i-
do ras de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os e so ci-
e da des cor re to ras de mer ca do ri as.

Art. 86. Se rão pa gos con for me dis pos-
to no art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, não
se lhes apli can do a re gra de par ce la men to
es ta be le ci da no ca put do art. 78 des te Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, os dé bi tos da Fa zen da Fe de ral, Esta du-
al, Dis tri tal ou Mu ni ci pal ori un dos de sen ten-
ças tran si ta das em jul ga do, que pre en cham,
cu mu la ti va men te, as se guin tes con di ções:

I – ter sido ob je to de emis são de pre-
ca tó ri os ju di ciá ri os;

II – ter sido de fi ni dos como de pe que-
no va lor pela lei de que tra ta o § 3º do art.
100 da Cons ti tu i ção Fe de ral ou pelo art. 87
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as;

III – es tar, to tal ou par ci al men te, pen-
den tes de pa ga men to na data da pu bli ca ção
des ta emen da cons ti tu ci o nal.
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§ 1º Os dé bi tos a que se re fe re o ca-
put des te ar ti go, ou os res pec ti vos sal dos,
se rão pa gos na or dem cro no ló gi ca de apre -
sen ta ção dos res pec ti vos pre ca tó ri os, com
pre ce dên cia so bre os de ma i or va lor.

§ 2º Os dé bi tos a que se re fe re o ca-
put des te ar ti go, se ain da não ti ve rem sido
ob je to de pa ga men to par ci al, nos ter mos
do art. 78 des te Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as, po de rão ser pa gos
em duas par ce las anu a is, se as sim dis pu-
ser a lei.

§ 3º Obser va da a or dem cro no ló gi ca
de sua apre sen ta ção, os dé bi tos de na tu re-
za ali men tí cia pre vis tos nes te ar ti go te rão
pre ce dên cia para pa ga men to so bre to dos
os de ma is.

Art. 87. Para efe i to do que dis põem o § 
3º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o
art. 78 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as se rão con si de ra dos de
pe que no va lor, até que se dê a pu bli ca ção
ofi ci al das res pec ti vas leis de fi ni do ras pe los
en tes da Fe de ra ção, ob ser va do o dis pos to
no § 4º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
os dé bi tos ou obri ga ções con sig na dos em
pre ca tó rio ju di ciá rio, que te nham va lor igual
ou in fe ri or a:

I – qua ren ta sa lá ri os-mí ni mos, pe ran te
a Fa zen da dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral;

II – trin ta sa lá ri os-mí ni mos, pe ran te a
Fa zen da dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. Se o va lor da exe cu-
ção ul tra pas sar o es ta be le ci do nes te ar ti go,
o pa ga men to far-se-á, sem pre, por meio de
pre ca tó rio, sen do fa cul ta da à par te exe-
qüen te a re nún cia ao cré di to do va lor ex ce-
den te, para que pos sa op tar pelo pa ga men-
to do sal do sem o pre ca tó rio, da for ma pre-
vis ta no § 3º do art. 100.

Art. 88. Enquan to lei com ple men tar
não dis ci pli nar o dis pos to nos in ci sos I e III
do § 3º do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
o im pos to a que se re fe re o in ci so III do ca-
put do mes mo ar ti go:

I — terá alí quo ta mí ni ma de dois por
cen to, ex ce to para os ser vi ços a que se re -
fe rem os itens 32, 33 e 34 da Lis ta de Ser vi-
ços ane xa ao De cre to-Lei nº 406, de 31 de
de zem bro de 1968;

II — não será ob je to de con ces são de
isen ções, in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is,
que re sul te, di re ta ou in di re ta men te, na re-
du ção da alí quo ta mí ni ma es ta be le ci da no
in ci so I.“

Art. 4º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são do dia 12
do cor ren te, nos ter mos do Re que ri men to nº 278, de 
2002, para o se gun do tur no re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia con vo ca ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria a
se re a li zar no dia 12 do cor ren te, às 10 ho ras, quar -
ta-fe i ra, des ti na da à 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 18, de 2002.

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) – Tem a
pa la vra V. Exª pela or dem, Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, eu gos ta ria ape nas de fa zer um re gis tro que,
na ver da de, se en ten de como re cla ma ção: a ad mo es-
ta ção da Mesa à ma ni fes ta ção das ga le ri as não pode
ser se le ti va. Ape nas isso.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, eu que ro con fes sar a V. Exª que
não ouvi ne nhu ma ma ni fes ta ção. To das as ve zes em
que há ma ni fes ta ção, a Mesa a tem pro i bi do. Aliás,
em vão, por que sem pre pro í be de po is que há a re fe ri-
da ma ni fes ta ção. No en tan to, tra ta-se do cum pri men-
to do Re gi men to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço para fa zer uso da pa la vra pela
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, V. Exª pe diu pela or dem. Va mos, logo
em se gui da, ao Item 6.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
é uma rá pi da ob ser va ção que eu di ri jo ao Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. Ouvi, em si lên cio, após
me ses de ba ta lha na ques tão da CPMF, os pon de rá-
ve is ar gu men tos, de lado a lado, que to dos os Srs. Se -
na do res de cli na ram. Argu men tos vá li dos, sé ri os.
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S. Exª, no en tan to, fez uma acu sa ção ex tre ma-
men te gra ve que, como Lí der do Go ver no, eu re pi lo
de pú bli co, no ple ná rio do Se na do: a de que o Go ver-
no es ta va in ter fe rin do, nes se tipo de vo ta ção, com
ma no bras de ou tra na tu re za e de fun do ele i to ral.

Eu que ro di zer a V. Exª, com o res pe i to que me -
re ce, que esse tipo de dis pu ta é de idéi as, e que não
deve fi car so bre esta Casa a eiva de ter in te res ses su -
bal ter nos. Se V. Exª sabe de ca sos des ses in te res ses,
está no de ver de tra zê-los aqui à luz.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, a Mesa sen te-se no de ver de pe dir a
V. Exª...

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, eu agra de ço a V. Exª. Nin guém co la-
bo rou mais do que eu com essa vo ta ção, em si lên cio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu sei.
Tudo bem. Mas V. Exª pe diu a pa la vra, pela or dem. Se -
não ire mos ini ci ar, aqui, uma dis cus são in ter mi ná vel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – Sr. Pre si den te, eu fui tra ta do com agres si vi da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois é.
Mas se...

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Não hou ve agres si vi da de ne nhu ma. Há fran que za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Logo
após o tér mi no – há uma lis ta de ora do res – V.Exªs se 
pro nun ci a rão.

Por gen ti le za, va mos ao Item 6.

A Mesa faz um ape lo à Casa que até ago ra está
tra ba lhan do efe ti va men te den tro da or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, fui ci ta do e gos ta ria de ma ni-
fes tar-me, de acor do com o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
terá opor tu ni da de de fazê-lo.

Vou sub me ter à vo ta ção a PEC nº 19, de 2002

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, con for me o Re gi men to, te nho
o di re i to de fa lar na mes ma hora.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª vai fa lar. Cor tei a pa la-
vra do Se na dor Artur da Tá vo la. Por tan to, peço a V.Exª,
que é mem bro da Mesa, que co la bo re co nos co, pois ga -
ran to-lhe que, ain da nes ta ses são, terá o en se jo de ma -
ni fes tar-se. Não pos so pre ju di car a vo ta ção da ma té ria.
Te nho que pro cu rar or de nar os tra ba lhos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, não per mi to que o Lí der do
Go ver no ve nha aqui dar um ca rão. S. Exª ain da fez
acu sa ções gra ves.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia – art. 357 do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 245, de 2002)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 
(nº 289/2000, 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 acres cen ta o art. 84 ao Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in cor po-
ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó-
rio Fe de ral de Ron dô nia aos Qu a dros da
União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra
Men des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 29 de maio do cor ren te,
quan do teve sua dis cus são en cer ra da em pri me i ro
tur no e sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo re i-
ra Men des, para en ca mi nhar a vo ta ção, pelo pra zo de 
cin co mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, há con sen so quan to à ma té ria. Ape nas
so li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res que com pa re-
çam ao ple ná rio, a fim de que pos sa mos vo tar a ma té-
ria, cuja vo ta ção exi ge quo rum qua li fi ca do.

Tra ta-se de uma ques tão de jus ti ça para Ron dô-
nia, pois res ga ta um di re i to con ce di do igual men te aos 
Esta dos de Ro ra i ma e Ama pá, quan do eman ci pa dos.
Então, peço aos Srs. Se na do res que vo tem a fa vor
des ta pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.

Con vi do os Lí de res a en ca mi nha rem a vo ta ção.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª fi que
tran qui lo, bem como o Se na dor Artur da Tá vo la. Acre -
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di to que am bos vão se pro nun ci ar de acor do com o
Re gi men to, mas es ta mos em pro ces so de vo ta ção.

Em vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do Go ver no?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Agri pi no, como vota o PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim’ e so li ci ta aos Srs. Se na do res que com pa re-
çam ao ple ná rio, para vo tar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço ao
PMDB que se pro nun cie.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – O
PMDB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
en ca re ce aos Srs. Se na do res que per ma ne çam em
ple ná rio.

Se na dor Edu ar do Su plicy, como vota o Blo co?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PDT?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT vota
“sim”.

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) –
O Blo co PSDB/PPB vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. WELLINGTON ROBERTO (PTB  PB)  O
PTB vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, como vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Alen car, como vota o PL?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL vota
“sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, a Mesa faz um ape lo para que to dos com pa-
re çam ao ple ná rio.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª pode ori en tar a sua
Ban ca da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota “sim” e so li ci ta a pre sen ça de to dos os seus
mem bros no ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
faz o mes mo que V. Exª e con vo ca to dos para que ve -
nham ao ple ná rio, a fim de exer ci ta rem o di re i to de
voto nes ta úl ti ma ma té ria cons ti tu ci o nal do dia de
hoje.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a re co men da ção da Li de ran ça do PMDB
é o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
“sim” 65 Srs. Se na do res.

Não hou ve voto con trá rio e nem abs ten ção.

To tal: 65 vo tos

A ma té ria foi apro va da por una ni mi da de, em pri -
me i ro tur no.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Nº 289/2000, 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)

Acres cen ta o art. 84 ao Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in -
cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex-
tin to Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos
Qu a dros da União.

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

Art. 1º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art. 84:

”Art. 84. Os in te gran tes da car re i ra
po li ci al mi li tar do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de

Ron dô nia, que com pro va da men te se en-
con tra vam no exer cí cio re gu lar de suas
fun ções pres tan do ser vi ços àque le ex-
Ter ri tó rio na data em que foi trans for ma do
em Esta do, bem como os po li ci a is mi li ta-
res ad mi ti dos por for ça de lei fe de ral, cus -
te a dos pela União, cons ti tu i rão qua dro em
ex tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral, as se gu-
ra dos os di re i tos e van ta gens a eles ine-
ren tes, ve da do o pa ga men to, a qual quer ti -
tu lo, de di fe ren ças re mu ne ra tó ri as, bem
como res sar ci men tos ou in de ni za ções de
qual quer es pé cie, an te ri o res à pro mul ga-
ção des ta emen da.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res da
car re i ra po li ci al mi li tar con ti nu a rão pres-
tan do ser vi ços ao Esta do de Ron dô nia na
con di ção de ce di dos, sub me ti dos às dis-
po si ções le ga is e re gu la men ta res a que
es tão su je i tas às cor po ra ções da res pec ti-
va Po lí cia Mi li tar, ob ser va das as atri bu i-
ções de fun ção com pa tí ve is com seu grau
hi e rár qui co.”

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to que aca ba de ser lido. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 70, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 70, de 2002, de ini ci a ti-
va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de 
Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pro va e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca-
mi nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses-
são de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo dia 11, para o
se gun do tur no.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 70, DE 2002

(Da Co mis são Mis ta Espe ci al Des ti na da a
Le van tar e Di ag nos ti car as Ca u sas e

Efe i tos da Vi o lên cia que as so la o País)

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, – Có di-
go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pro va e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os dis po si ti vos do De cre to-Lei no 3.689,

de 3 de ou tu bro de 1941 — Có di go de Pro ces so Pe -
nal, a se guir men ci o na dos, pas sam a vi go rar com as
se guin tes al te ra ções:

”Art. 155. O juiz for ma rá sua con vic ção pela li vre
apre ci a ção da pro va, in clu si ve dos ele men tos co lhi-
dos na fase de in ves ti ga ção.

Pa rá gra fo úni co. So men te quan to ao es ta do
das pes so as se rão ob ser va das as res tri ções à pro va
es ta be le ci das na lei ci vil.“(NR)

Art. 156. A pro va da ale ga ção in cum bi rá a
quem a fi zer, sen do, po rém, fa cul ta do ao juiz:

I – or de nar, mes mo an tes de ini ci a da a 
ação pe nal, a pro du ção an te ci pa da de pro-
vas con si de ra das ur gen tes e re le van tes, ob -
ser van do a ne ces si da de, ade qua ção e pro-
por ci o na li da de da me di da;

II – de ter mi nar, de ofí cio, no cur so da
ins tru ção, ou an tes de pro fe rir sen ten ça, a
re a li za ção de di li gên ci as para di ri mir dú vi da
so bre pon to re le van te.(NR)

Art. 157. São inad mis sí ve is, de ven do ser de-
sen tra nha das do pro ces so, as pro vas ilí ci tas, as sim
en ten di das as ob ti das em vi o la ção a prin cí pi os ou
nor mas cons ti tu ci o na is.

§ 1º São tam bém inad mis sí ve is as pro vas de ri-
va das das ilí ci tas, quan do for evi den ci a do o nexo de
ca u sa li da de en tre umas e ou tras, e as de ri va das
não pu des sem ser ob ti das se não por meio das pri -
me i ras, e sal vo se a ex clu são to mar im pos sí vel a ve -
ri fi ca ção da exis tên cia ma te ri al da in fra ção pe nal.

§ 2º Pre clu sa a de ci são de de sen tra nha men to
da pro va de cla ra da ilí ci ta, se rão to ma das as pro vi-
dên ci as para au tu a ção em apar ta do aos au tos prin -
ci pa is.(NR)

Art. 158. Qu an do a in fra ção de i xar ves tí gi os,
será in dis pen sá vel o exa me de cor po de de li to, di re-
to ou in di re to, não po den do su pri-lo a con fis são do
acu sa do.

Pa rá gra fo úni co. Na ins tru ção cri mi-
nal em ju í zo, quan do sob a óti ca das par -
tes in te res sa das a pe rí cia for in dis pen sá-
vel à de mons tra ção do ob je to da acu sa ção
ou da de fe sa, àque las ca be rá re que rer a
sua re a li za ção, na pri me i ra opor tu ni da de
que lhes cou ber fa lar nos au tos, sob pena
de pre clu são, ex ce to quan do jus ti fi ca da-
men te de mons tra rem a su per ve niên cia do
fato que acar re tou o re que ri men to de re a li-
za ção da pe rí cia em mo men to pos te ri or,
res sal va da ain da a hi pó te se do art. 156,
par te fi nal.(NR)
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Art. 159. O exa me de cor po de de li to e ou tras
pe rí ci as se rão, em re gra, re a li za dos por pe ri to ofi ci al.

§ 1º Na fal ta de pe ri to ofi ci al, o exa me
será re a li za do por duas pes so as idô ne as,
es co lhi das, de pre fe rên cia, den tre as que ti -
ve rem ha bi li ta ção téc ni ca.

§ 2º Os pe ri tos não ofi ci a is pres ta rão o 
com pro mis so de bem e fi el men te de sem pe-
nhar o en car go.(NR)

Art. 160. Os pe ri tos ela bo ra rão o la u do pe ri ci al,
onde des cre ve rão mi nu ci o sa men te o que exa mi na-
rem, e res pon de rão aos que si tos for mu la dos.

§ 1º O la u do pe ri ci al será ela bo ra do no 
pra zo má xi mo de 10 (dez) dias, po den do
este pra zo ser pror ro ga do, em ca sos ex cep-
ci o na is, a re que ri men to dos pe ri tos.

§ 2º Nas pe rí ci as cuja re a li za ção de-
pen de rem de li vros, do cu men tos, co i sas,
da dos ou ar qui vos, in clu si ve os de in for má ti-
ca, man ti dos em po der ou sob a guar da das 
par tes, es tas se rão no ti fi ca das pelo de le ga-
do de po lí cia ou in ti ma das pelo juiz, con for-
me o caso, a apre sen ta rem aqui lo que for
ne ces sá rio para a efe ti va ção da pro va pe los
pe ri tos, no pra zo de cin co dias, sem pre ju í zo
do dis pos to no art. 240.

§ 3º Qu an do os li vros, do cu men tos,
co i sas, da dos ou ar qui vos, in clu si ve os de
in for má ti ca, por qual quer ra zão, não mais
exis ti rem to tal ou par ci al men te, no mo men to
da re a li za ção da pe rí cia, esta po de rá ser
ori en ta da por ou tros da dos exis ten tes nos
au tos, quan do pos sí vel e a cri té rio dos pe ri-
tos, que de ve rão re la tar o fato no la u do.

§ 4º Qu an do se tra tar de li vros, do cu-
men tos, co i sas, da dos ou ar qui vos in dis pen-
sá ve is ao pros se gui men to das ati vi da des
pro fis si o na is das par tes, ela bo ra do o la u do
no pra zo de que tra ta o pa rá gra fo pri me i ro
des te ar ti go, os pe ri tos pro vi den ci a rão có pi-
as ou re pro du ção in te gral do ma te ri al uti li za-
do na pe rí cia, que fi ca rá ane xo ao la u do, ca -
ben do a de vo lu ção dos ori gi na is ás par tes
se es tas o re que re rem.(NR)

Art. 162. A ne crop sia será fe i ta pelo me nos 6
(seis) ho ras de po is do óbi to, sal vo se o pe ri to, pela
evi dên cia dos si na is de mor te, jul gar que pos sa ser
fe i to an tes da que le pra zo, o que de cla ra rá no auto.

§ 1º Nos ca sos de mor te vi o len ta, bas -
ta rá o sim ples exa me ex ter no do ca dá ver,
quan do não hou ver in fra ção pe nal que apu -
rar, ou quan do as le sões ex ter nas per mi ti-
rem pre ci sar a ca u sa da mor te e não hou ver
ne ces si da de de exa me in ter no para a ve ri fi-
ca ção de al gu ma cir cuns tân cia re le van-
te.(NR)

§ 2º A ne crop sia deve ser re a li za da em 
no má xi mo 24 ho ras sal vo mo ti vo jus ti fi ca-
do.(AC)

Art. 165. Para re pre sen tar as le sões en con tra-
das no ca dá ver, o pe ri to, quan do pos sí vel, jun ta rá
ao la u do do exa me pro vas fo to grá fi cas, es que mas
ou de se nhos, de vi da men te ru bri ca dos.(NR)

§ 1º No exa me com ple men tar, o pe ri to
terá pre sen te o auto de cor po de de li to, afim 
de su prir-lhe a de fi ciên cia ou re ti fi cá-lo.

§ 2º O pe ri to re gis tra rá, no la u do, as
al te ra ções do es ta do das co i sas e dis cu ti rá,
no re la tó rio, as con se qüên ci as des sas al te-
ra ções na di nâ mi ca dos fa tos.(NR)

Art. 180. Não sen do ofi ci a is os pe ri tos e ha ven-
do di ver gên cia en tre eles, se rão con sig na das no
auto do exa me as de cla ra ções e res pos tas de um e
de ou tro, ou cada um re di gi rá se pa ra da men te o seu
la u do, e a au to ri da de no me a rá um ter ce i ro; se este
di ver gir de am bos, a au to ri da de po de rá man dar pro -
ce der a novo exa me por ou tros pe ri tos.(NR)

CAPÍTULO V
Dos Di re i tos do Ofen di do e das Tes te mu nhas

Art. 201. Des de o ini cio da per se cu ção, o Esta -
do, por meio de seus re pre sen tan tes, ga ran ti rá à ví ti-
ma e às tes te mu nhas, o ple no res pe i to aos se guin tes
di re i tos:

a) re ce bi men to de tra ta men to dig no e
res pe i to so por par te das au to ri da des com-
pe ten tes;

b) à pro te ção da in te gri da de fí si ca, psí -
qui ca e mo ral, in clu si ve de seus fa mi li a res;

c) se rem in for ma dos so bre o re sul ta-
do do pro ces so de que te nham par ti ci pa do;

d) de per ma ne cer em de pen dên ci as
es pe ci fi cas, que não per mi tam o aces so de
pes so as que pos sam in ti mi dá-las.
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Pa rá gra fo úni co. Tan to as tes te mu nhas quan to
as ví ti mas têm o di re i to de pre ser var sua in ti mi da de,
po den do para tan to ele ger do mi cí lio de ou trem, para 
re ce be rem suas no ti fi ca ções e in ti ma ções.(NR)

Art. 202. Sem pre que pos sí vel o ofen di do será
qua li fi ca do e per gun ta do so bre as cir cuns tân ci as da
in fra ção, quem seja ou pre su ma ser o seu au tor, as
pro vas que pos sa in di car, to man do por ter mo as
suas de cla ra ções.

§ 1º Se, in ti ma do para esse fim, de i xar de
com pa re cer sem mo ti vo jus ti fi ca do, o ofen di do po de-
rá ser con du zi do à pre sen ça da au to ri da de.

§ 2º Admi te-se a co lhe i ta do de po i men to do
ofen di do à dis tân cia, as se gu ran do-se ao juiz o aces -
so à ima gem e à voz.(NR)

Art. 203. Toda pes soa po de rá ser tes te mu nha.

Pa rá gra fo úni co. A tes te mu nha fará sob pa la vra
de hon ra, a pro mes sa de di zer a ver da de do que
sou ber e lhe for per gun ta do, de ven do de cla rar seu
nome, sua ida de, seu es ta do e sua re si dên cia, sua
pro fis são, lu gar onde exer ce suas ati vi da des, se é
pa ren te, e em que grau, de al gu ma das par tes, ou
qua is suas re la ções com qual quer de las, e re la tar o
que sou ber, ex pli can do sem pre as ra zões de sua
ciên cia ou as cir cuns tân ci as pe las qua is pos sa ava li-
ar-se de sua cre di bi li da de.(NR)

Art. 204. O de po i men to será pres ta do oral-
men te, não sen do per mi ti do à tes te mu nha tra-
zê-lo por es cri to, ex ce to quan do se tra tar de tes -
te mu nha que nada sa i ba so bre os fa tos, mas que
pres ta rá de cla ra ções so bre ca rá ter, con du ta so ci-
al e ou tras cir cuns tân ci as fa vo rá ve is ou con trá ri-
as ao acu sa do, sem pre ju í zo do dis pos to no art.
209, § 2º. (NR)
....................................................................................

Art. 212. As per gun tas se rão for mu la das pe las
par tes di re ta men te à tes te mu nha, não ad mi tin do o
juiz aque las que pu de rem in du zir a res pos ta, não ti -
ve rem re la ção com a ca u sa ou im por ta rem na re pe-
ti ção de ou tra já res pon di da, nem as de ca rá ter ve-
xa tó rio ou ofen si vo.

Pa rá gra fo úni co. So bre os pon tos não es cla re-
ci dos, o juiz po de rá com ple men tar a in qui ri ção.(NR)

Art. 217. Sem pre que o juiz, pela na tu re za da
in fra ção, os an te ce den tes do réu ou sua ati tu de, ve -
ri fi car que a pre sen ça des te po de rá in flu ir no âni mo
da tes te mu nha ou do ofen di do, de modo que pre ju-
di que a ver da de do de po i men to, fará re ti rá-lo, pros-

se guin do na in qui ri ção, com a pre sen ça do seu de-
fen sor.

§ 1º O juiz po de rá con sul tar a tes te mu nha ou o 
ofen di do a res pe i to da pro vi dên cia pre vis ta no ca-
put, de ven do fazê-lo sem a pre sen ça do réu.

§ 2º A con sul ta re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or
será obri ga tó ria quan do:

I – hou ver re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co,
do que re lan te ou do as sis ten te;

II – nos de li tos pra ti ca dos com vi o lên cia ou
gra ve ame a ça à pes soa;

III – nos cri mes pra ti ca dos por or ga ni za ção cri -
mi no sa;

IV – nos cri mes re fe ri dos no ar ti go 5º, in ci so
XLIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 3º o juiz con sig na rá no ter mo de au diên cia a
res pos ta da tes te mu nha ou do ofen di do e os fun da-
men tos de sua de ci são.(NR)

Art. 219. O juiz po de rá apli car à tes te mu nha
que fal tar in jus ti fi ca da men te, a qual quer tem po até a 
sen ten ça, mul ta que va ri a rá en tre 1 (um) e 5 (cin co)
sa lá ri os mí ni mos, sem pre ju í zo do pro ces so pe nal
por cri me de de so be diên cia, e da con de na ção ao
pa ga men to das cus tas da di li gên cia.(NR)

Art. 222. A tes te mu nha que mo rar fora da ju ris-
di ção do juiz será in qui ri da pelo juiz de sua re si dên-
cia, ex pe din do-se, para esse fim, car ta pre ca tó ria,
com pra zo ra zoá vel, in ti ma das as par tes.

§ 1º A ex pe di ção da pre ca tó ria não sus pen de-
rá a ins tru ção cri mi nal.

§ 2º Fin do o pra zo mar ca do, po de rá re a li zar-se
o jul ga men to, mas a todo tem po, a pre ca tó ria, uma
vez de vol vi da, será jun ta da aos au tos.

§ 3º Admi te-se a co lhe i ta da pro va tes te mu nhal
à dis tân cia, as se gu ran do-se ao ju í zo o aces so à
ima gem e à voz.

Art. 370. ................................................
..............................................................

§ 5º Ví ti mas e tes te mu nhas po dem in-
di car pes so as, com re si dên cia na mes ma
co mar ca de seu do mi cí lio, para fins de re ce-
be rem in ti ma ções, ou no ti fi ca ções as qua is
con si de ram-se como ten do sido fe i tas ao
pró prio des ti na tá rio.“ (AC)

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor 60 (ses sen ta)
dias após a data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 106, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que dis põe so bre os cri mes con tra a
pes soa, con tra o pa tri mô nio, con tra os cos-
tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
So bre a mesa re que ri men to de des ta que 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 327, DE 2002

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, no art. 3º, do Pro je to de Lei do Se na do nº 106,
de 2002, da ex pres são ”mi li tar“, cons tan te do in ci so
VII do § 2º, do art. 121, do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002. – Se-
na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da ex pres são “mi li tar”, cons tan te do in ci so
VII do § 2º do art. 121 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, na re da ção dada pelo art. 3º
do Pro je to de Lei do Se na do nº 106. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O dis po si ti vo des ta ca do será apre ci a do opor tu-
na men te.

Em vo ta ção o pro je to, em pri me i ro tur no, res-
sal va do o des ta que. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo -
ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas so à vo ta ção do dis po si ti vo des ta ca do: a
ex pres são “mi li tar”, cons tan te do in ci so VII do § 2º
do art. 121 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940, na re da ção dada pelo art. 3º do Pro je to
de Lei do Se na do nº 106.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, au tor do
des ta que, para en ca mi nhar a vo ta ção, nos ter mos
do art. 300, in ci so XVII, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pre sen te re que ri-
men to visa a re ti rar do pro je to em vo ta ção o agra va-
men to da pena para os mi li ta res, uma vez que o Có -
di go Pe nal Mi li tar já pre vê, com o mes mo ri gor (12 a
30 anos), o jul ga men to dos cri mes con tra a vida co -
me ti dos por mi li ta res.

O PLS nº 106, de 2002, da Co mis são Mis ta
Espe ci al de Se gu ran ça, pro põe o agra va men to da
pena de ho mi cí dio para re clu são de 12 a 30 anos –
o mes mo tem po – se o cri me for co me ti do por de ter-
mi na dos en tes quan do se pre va le ce rem in de vi da-
men te de suas fun ções.

Para o caso dos mi li ta res, a pena de re clu são
de 12 a 30 anos já cons ta do Có di go Pe nal Mi li tar –
CPM (De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de de zem bro de
1969) –, nos arts. 205 e se guin tes. Caso não se
apro ve o re que ri men to, ha ve rá um con fli to en tre os
dois Có di gos, uma vez que os mi li ta res de ve rão ser
jul ga dos pelo Có di go Pe nal Mi li tar.

Então, ape lo para que se vote, no DVS, pela
re ti ra da da ex pres são “mi li tar”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o dis po si ti vo des ta ca do.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do. Será re ti ra do do tex to.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses-
são de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo dia 11, para o
se gun do tur no.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 107, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 107, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que al te ra a Par te Ge ral e os arts. 157, § 
2º, I, 158, 329 e 334 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal – e dá ou tras pro vi dên ci as. Alte ra o
art. 85 da Lei nº 9.099, de 1995, que “dis põe

so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi-
na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Vo ta ção do pro je to, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo dia 11, para o se-
gun do tur no.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 117, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 117, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que al te ra e acres cen ta dis po si ti vos à
Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, que
dis põe so bre os cri mes de la va gem ou ocul -
ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a pre ven-
ção da uti li za ção do sis te ma fi nan ce i ro para
os ilí ci tos pre vis tos nes ta Lei; cria o Con se-
lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras –
COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Vo ta ção do pro je to, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Gos -
ta ria de fa zer um re gis tro nes te en ca mi nha men to.

A Co mis são de Se gu ran ça está com cin co pro -
je tos em vo ta ção na pa u ta. Qu e ro cum pri men tá-lo,
por cri ar a Co mis são, e ao Se na dor Iris Re zen de,
seu Pre si den te, pelo tra ba lho fe i to.

Esta mos em fase de vo ta ção. Se gu ra men te,
va leu o es for ço e es pe ra mos que, após a vo ta ção
no Se na do, vá à Câ ma ra e seja co lo ca do em prá ti ca
para me lho rar a se gu ran ça do País e au men tar a
tran qüi li da de da po pu la ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses-
são de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo dia 11, para o
se gun do tur no.

É o se guin te o pro je to apro va do:

10400 Qu ar ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  5 10401

    255JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que 
acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe-
de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel
à ma té ria, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 
2002, que tra mi ta em con jun to.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, das pro pos tas e das

emen das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, tem a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, gos ta ria de fa zer um ape lo a V. Exª e tam bém a
to dos os Lí de res. Esta mos dis cu tin do esta ques tão
da Taxa de Ilu mi na ção Pú bli ca já há um se mes tre.
No ano pas sa do, no fi nal do exer cí cio, ti ve mos um
pro ble ma aqui e a taxa caiu por um voto. Os pre fe i-
tos es tão acom pa nhan do este tra ba lho mu i to afli tos.
E nós, num en ten di men to en tre as Li de ran ças, tí-
nha mos dis cu ti do a pos si bi li da de de vo tar, hoje,
numa ses são ex tra or di ná ria, o pri me i ro tur no des ta
ma té ria.

Acon te ce que o quo rum caiu mu i to. Se ria um
ris co vo tar o pri me i ro tur no nes sa ses são ex tra or di-
ná ria. Pro po nho fa zer mos uma ses são ex tra or di ná-
ria ape nas para con tar como quin ta ses são e vo tar-
mos ama nhã, às dez ho ras da ma nhã, na ses são
ex tra or di ná ria, a PEC pro pri a men te dita. Tam bém fi -
ca ria acer ta do que se que bra ria o in ters tí cio para se 
vo tar o se gun do tur no da PEC da ilu mi na ção no dia
12 de ju nho, jun ta men te com o se gun do tur no da

CPMF, o que já foi acor da do an te ri or men te pe las Li -
de ran ças.

É a pro po si ção que faço ao Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul-
to as de ma is Li de ran ças.

Con sul to o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pelo
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, con cor da mos com a pro pos ta. No
en tan to, se pu dés se mos vo tar ama nhã, se ria me-
lhor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É o que 
va mos ten tar fa zer, Se na dor.

Se na dor José Agri pi no, pelo PFL, V. Exª con-
cor da?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Con cor-
do, Sr. Pre si den te. Cre io que esta é uma ma té ria im -
por tan te, que tem vo tos dis cor dan tes do Ple ná rio.
Então, para que esta ma té ria seja de fi ni da pela ma i-
or quan ti da de pos sí vel de Se na do res, é bom que
seja vo ta da com um quo rum alto, para que a de mo-
cra cia se re pro du za na sua ple ni tu de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Por fa-
vor, Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB está de acor do
com a su ges tão do Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, es tou de acor do, in clu si ve em ra zão
da au diên cia pú bli ca, que foi man ti da para esta no i-
te, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, so bre a
ques tão das fran qui as e do McDo nald’s, para a qual
os Se na do res es tão con vi da dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB está de acor do com a pro pos ta.

O SR.PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Arlin do Por to, do PTB.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O
PTB está de acor do, Sr. Pre si den te, es pe ci al men te
cor ri gin do...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Álva ro Dias, V. Exª é o au tor. O PDT é fa vo rá vel?
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O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, o PDT está de acor do e agra de ce a co la bo ra-
ção das Li de ran ças dos de ma is Par ti dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nós va -
mos, en tão, en cer rar a dis cus são de hoje.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va ex tra or di ná ria de ama nhã, dia 05, para
vo ta ção, con for me acor do de Li de ran ças.

É o se guin te o item que tra mi ta em con jun to:

Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
6, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o
art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui
con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu-
mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item
an te ri or).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia con vo ca, de acor do com a von ta de do Ple ná-
rio, ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria a re a li zar-se
hoje, às 20 ho ras 50 mi nu tos, des ti na da à apre ci a-
ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2002, em sua quin ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni-
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, de 2002, 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, fa vo rá vel
com a Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, e
abs ten ções dos Se na do res José Edu ar do
Du tra e Jef fer son Pé res.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e 
da emen da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra 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 o pros se gui men to da dis-
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 115, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 115, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, que dis põe so bre o Sis te ma Na ci o-
nal Anti dro gas; so bre a pre ven ção, a re pres-
são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o
pro ce di men to nos cri mes que de fi ne e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção, em segundo tur no. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo -
ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
O Blo co de Opo si ção se abs tém, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
de Opo si ção se abs tém.

Apro va do, com abs ten ção do Blo co de Opo si-
ção.

A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, para a re da ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2002 (nº
1.393/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Cul tu ral Anhan güe ra para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Vár zea Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 346, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ções dos 
Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân -
di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca-
mi nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2002

(Nº 1.393/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral Anhan güe ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Vár zea Pa u-
lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral Anhan güe ra para exe cu tar,
por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na ci da de de Vár zea Pa u lis ta,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 19, de 2002 (nº
1.445/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Alta mi ro Ga lin do para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros -
so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 324, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ções
dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Edu ar do
Su plicy.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca-
mi nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2002

(Nº 1.445/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são à
fun da ção Alta mi ro Ga lin do para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga a
con ces são à Fun da ção Alta mi ro Ga lin do para exe cu-
tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Cu i a bá,
Esta do do Mato Gros so.

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

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 720, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 720, de 2002, de au to ria dos Se-
na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân di-
do, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 477, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Ro meu Tuma.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to

nº 318, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para 
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, quin ta-fe i ra pró xi ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 319, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, quin ta-fe i ra pró xi ma, nos ter mos do art 345,
in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 320, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, quin ta-fe i ra pró xi ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 321, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para a Men sa-
gem 164, de 2002. 

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, quin ta-fe i ra pró xi ma.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, mu i to
ra pi da men te, eu que ria re gis trar a pre sen ça do De pu-
ta do Oscar Andra de, um dos ba ta lha do res des sa
emen da cons ti tu ci o nal que aca ba mos de apro var
com a una ni mi da de das Srªs e dos Srs. Se na do res
pre sen tes.

Cer ta men te, mi lha res de fa mí li as ron do ni en ses
es tão aten tas hoje, nes te mo men to, à TV Se na do. Te -
mos aqui a re pre sen ta ção de Ron dô nia – o Se na dor
Chi co Sar to ri e o De pu ta do Oscar Andra de –, fa zen do
esta ho me na gem ao povo de Ron dô nia, que luta há
mais de 12 anos pelo que foi apro va do hoje, em pri -
me i ro tur no.

De i xo aqui esse agra de ci men to a to dos os Srs.
Se na do res que vo ta ram a fa vor da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, como eu ha via pro me ti do... Se na dor Artur
da Tá vo la, peço a aten ção de V. Exª.

Se na dor Artur da Tá vo la, nós nos en con trá va-
mos em ple no pro ces so de vo ta ção quan do V. Exª pe -
diu a pa la vra, re fe rin do-se a um pro nun ci a men to do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que, por sua vez,
to man do por mu i to for tes as pa la vras de V. Exª, tam -
bém so li ci tou a opor tu ni da de de ma ni fes tar-se. A
Mesa, a fim de evi tar uma dis cus são pa ra le la e sa-
ben do do gran de re la ci o na men to exis ten te en tre V.
Exª e o Se na dor Anto nio Car los Va la da res e tam bém
en tre os de ma is mem bros da Casa, in ter rom peu a
dis cus são, ten do sido aten di da tan to por V.Exª, Se na-

dor Artur da Tá vo la, quan to pelo Se na dor Anto nio
Car los Va la da res. Sen do as sim, com pro me teu-se a
con ce der-lhes pos te ri or men te a pa la vra.

Con ce de rei a pa la vra a V. Exªs, mas ape lo no
sen ti do de que a dis cus são não aba le o re la ci o na-
men to de am bos, con tri bu in do ape nas para o es cla re-
ci men to de al gu ma dú vi da.

Re co nhe ce mos que, no ca lor dos de ba tes, al -
gum co le gas se ex ce dem. No en tan to, aqui vai nos sa
pon de ra ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la,
por cin co mi nu tos, e, logo a se guir, ao Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço que V.Exª me ga ran ta a pa la vra em
se gui da, como Lí der do PSB.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, gos ta ria que o Se na dor Artur
da Tá vo la des se se qüên cia ao que es ta va fa lan do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta-
men te. Foi o que eu dis se. Eu o in ter rom pi e ago ra re -
tor no a pa la vra a S. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, V. Exª age
com pru dên cia e sa be do ria, como é de sua na tu re za
e do co nhe ci men to da Casa. Aliás, apre cio V. Exª por
isso.

Em mo men to al gum, usei qual quer ex pres são
agres si va em re la ção ao Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res. Fui fran co. Tal vez pos sa ter er ra do no tom da
voz, que, aliás, é um as sun to do qual en ten do um
pou co. O con te ú do do que eu fa la va não era agres si-
vo. O tom da voz pode ter sido, um pou co por que es ta-
va me sen tin do ma go a do, não pes so al men te. Tam-
bém não alu di a S. Exª no pla no pes so al. Te nho o ma i-
or res pe i to e ad mi ra ção por S. Exª. Ape nas te mos
usa do, nes ta Casa, a es tra té gia de não de i xar sem
res pos ta to dos os ti pos de ma ni fes ta ção que vêm da
Opo si ção.

Du ran te mu i tos anos, no ple ná rio do Se na do, o
Go ver no se com por tou fi xan do-se na vi tó ria e não
pres tan do aten ção ao de ba te, ou seja, ga nhan do as
vo ta ções e per den do os de ba tes. Des de que eu e o
Se na dor Ge ral do Melo as su mi mos a Li de ran ça e com 
a Vice-Li de ran ça do Se na dor Ro me ro Jucá, te mos
ado ta do a po lí ti ca de não per der o de ba te, de não de i-
xar pas sar em bran co uma sé rie de ar gu men tos, por -
que, ao lon go dos anos, acre di ta mos que isso mu i to
pre ju di cou o Go ver no. Por essa ra zão, es pe rei pas sar
a vo ta ção, já que, como Lí der, ha via en tre gue aos Se -
na do res Ro me ro Jucá e Ge ral do Melo o co man do da

10416 Qu ar ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ma té ria em ple ná rio – e, aliás, cum pri men to-os pelo
de sem pe nho –, guar dei afir ma ções do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res que me cho ca ram e que te nho o
de ver de tra zer à Casa, por que pres to aten ção aos
dis cur sos e res pe i to quem fala.

S. Exª de i xou cla ro, na sua fala, que o Go ver no
es ta ria a in ter fe rir na ques tão da CPMF, usan do ma té-
ria de di re to in te res se ele i to ral. Em ou tras pa la vras,
es ta ria usan do má qui na ele i to ral ou má qui na go ver-
na men tal, para a apro va ção da ma té ria aqui.

Em ne nhum mo men to, da par te do Lí der do Go -
ver no, ne nhum Se na dor ja ma is me viu re a li zar um ato 
des sa na tu re za. Ja ma is che guei para al guém – e pro -
po nho a fran que za aber ta aos Srs. Se na do res – e
pro pus algo em tro ca de algo. Sem pre te nho dis cu ti do
idéi as, te nho so li ci ta do voto, mas em ne nhum mo-
men to a Li de ran ça do Go ver no usou esse ex pe di en te
aqui. Por tan to, sen ti-me no de ver de tra zer a mi nha
dis cor dân cia a S. Exª.

Como di ria Jâ nio Qu a dros, fi-lo, no en tan to, com 
um tom agres si vo, do qual me pe ni ten cio. Po rém, não
abro mão da dis cor dân cia ma ni fes ta às pa la vras de S. 
Exª. Com todo o res pe i to que S. Exª me me re ce, em
mo men to al gum fui agres si vo com a sua pes soa, fui
fran co. E é o que faço, nes te mo men to, so li ci tan do a
S. Exª que pon de re so bre es sas ra zões. Ou seja, não
usa mos esse tipo de tá ti ca aqui, em mo men to al gum.
Na mi nha Li de ran ça, isso não se deu.

As vo ta ções têm-se dado aqui, têm sido fran cas.
O de ba te de hoje, se fôs se mos fa zer uma aná li se, foi
de al tís si mo ní vel, hon ran do o Se na do da Re pú bli ca.
Então, em vis ta dis so, eu me achei no de ver de fa lar.

Pos si vel men te, no ace so da re cen te vo ta ção de
um pro ces so que du rou dois me ses e meio de pe no so
tra ba lho, pos so ter, logo após a vo ta ção – ain da nes -
se ace so , usa do de um tom do qual re al men te me pe -
ni ten cio. To das as ve zes em que o uso, em ge ral, me
ar re pen do.

Po rém, quan to ao con te ú do, devo di zer que re pi-
lo – e o faço com su a vi da de – esse tipo de acu sa ção.
E cre io tam bém que S. Exª pode até, em um ar rou bo
de ora tó ria, ter usa do de uma pa la vra que a mim soou 
de uma ma ne i ra e a ou tros Se na do res, de ou tra.

Assim, con cor dan do com V. Exª, que é o nos so
ár bi tro e pa ci fi ca dor, de i xo es sas pa la vras em res pe i-
to ao Se na dor e em res pe i to à Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Anto nio Car los Va la da res, eu lhe con ce do a pa la vra
tam bém pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, usan -
do o mes mo tom cor di al e ca va lhe i res co do Lí der do
Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, re a fir mo que o
Go ver no, até no afã de con se guir a apro va ção ime di-
a ta da CPMF, tem se uti li za do de ar gu men tos po de ro-
sos, in clu si ve a li be ra ção de ver bas do Orça men to.

E falo isso com a ma i or tran qüi li da de, sem ne -
nhu ma acu sa ção ao Se na dor Artur da Tá vo la, a
quem co nhe ço, pelo seu pas sa do de dig ni da de e hon -
ra dez. Re a fir mo que S. Exª ja ma is se uti li zou des se
ex pe di en te para con quis tar vo tos em fa vor des ta ou
da que la ma té ria. Mas eu mes mo sou tes te mu nha de
que, para a li be ra ção de ver bas in di vi du a is, in clu si ve
de mi nha au to ria, tive de fa lar, na épo ca, com o en tão
Lí der do Go ver no na Câ ma ra dos De pu ta dos, o sa u-
do so De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães, do Esta do
da Ba hia, que te le fo nou, de for ma enér gi ca, para um
dos Mi nis tros de Esta do do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que Car do so, dan do con ta de que o ele não agia da -
que la for ma, ou seja, pres si o nan do Par la men ta res
para a li be ra ção de ver bas, con tan to que o voto fos se
a fa vor des ta ou da que la ma té ria. Sou tes te mu nha
dis so. E a Impren sa Na ci o nal di vul gou – e nin guém
co men tou esse epi só dio hoje, nem eu; mas ago ra vou 
co men tar – que o Go ver no não ape nas con tin gen ci ou
as ver bas or ça men tá ri as, em fun ção da pos si bi li da de
ou da pers pec ti va de de mo ra na apro va ção da CPMF,
como tam bém ame a çou re ti rar a li be ra ção de ver bas
do Orça men to da União, do in te res se dos Par la men-
ta res. Não es tou in ven tan do. A im pren sa di vul gou
isso. Não es tou in ven tan do. Não es tou co me ten do
ale i vo sia, nem fa zen do acu sa ção in fun da da ou ir res-
pon sá vel. Estou afir man do e re a fir man do que o Go-
ver no agiu, sim, po li ti ca men te, para ver essa ma té ria
apro va da, que nada tem a ver com a li be ra ção de ver -
bas dos Par la men ta res, pois se re fe re a quê? À sa ú-
de, à Pre vi dên cia e ao Fun do de Po bre za.

E a ame a ça que o Go ver no fez foi re ti rar a ver ba
dos Par la men ta res, apro va da no Orça men to da
União pelo Con gres so Na ci o nal. Não fui eu quem di -
vul gou isso, quem fez essa acu sa ção. Quem di vul-
gou, e de for ma cer ta, foi a im pren sa bra si le i ra, que
de nun ci ou esse fato – so bre o qual, hoje, nin guém se
ma ni fes tou, e que ago ra es tou co men tan do.

Não sou um Par la men tar ra di cal ou vi o len to.
Sem pre agi sem qual quer es pí ri to de ani mo si da de
para com o Go ver no. Voto con tra as ma té ri as que
acre di to se jam pre ju di ci a is ao País. A mi nha ar gu-
men ta ção pode ser con tun den te, mas não é des res-
pe i to sa, no ta da men te quan do se tra ta de um Se na dor
como Artur da Tá vo la, pes soa de quem aqui to dos

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  5 10417

    271JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



gos tam, como tam bém do Vice-Lí der do Go ver no,
Se na dor Ro me ro Jucá, que tra ta a to dos nós com o
ma i or res pe i to.

Isso não nas ce aqui, no Se na do Fe de ral, não;
nas ce lá fora, no Po der Exe cu ti vo. Essa pres são in de-
vi da não nas ce aqui, no Se na do Fe de ral; ela nas ce lá
fora.

E re a fir mo o que dis se e não re ti ro ne nhu ma pa -
la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
en ten de que o de ba te está em alto ní vel. Peço ao Se -
na dor Artur da Tá vo la um pou co de pa ciên cia, por -
quan to en ten do que o Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res te ceu con si de ra ções crí ti cas ao Go ver no, as
qua is V. Exª já res pon deu. Ambos usa ram de uma lin -
gua gem par la men tar com pa tí vel com a nos sa Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pelo pra zo de
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como
Lí der do PSB, que ro tra tar do mes mo as sun to.

Em pri me i ro lu gar, que ro ma ni fes tar a mi nha to -
tal con cor dân cia com o Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res e di zer que é las ti má vel que, no pro ces so das
emen das apre sen ta das por S. Exª, as si na das por
mais de 40 Par la men ta res, cer ca de 16 ou 17 re ti ra-
ram as suas as si na tu ras. E o fi ze ram, na tu ral men te,
sob pres são ou por so li ci ta ção de Par la men ta res li ga-
dos ao Go ver no ou do pró prio Go ver no.

Em se gun do lu gar, fico pre o cu pa do quan do o
Se na dor Artur da Tá vo la diz que res pon de a to das
as ques tões do Go ver no, quan do fa ze mos ar gu men-
ta ções ex tre ma men te em ba sa das em da dos eco nô-
mi cos do Ban co Cen tral, mos tran do que não há ra-
zão para que a CPMF con ti nue da for ma como está, 
mos tran do que o Go ver no de ve ria mu dar a sua po lí-
ti ca eco nô mi ca, re du zin do os ju ros e não abu san do
da po pu la ção, to man do um su pe rá vit pri má rio do
povo bra si le i ro da or dem de R$45 bi lhões, quan do a 
CPMF irá ge rar ape nas R$20 bi lhões. E não vejo
con tes ta ção nes sas ar gu men ta ções, que são fá ti-
cas, que são re a is, res pon dem a da dos ofi ci a is do
pró prio Go ver no. Não vejo os De pu ta dos do Go ver-
no vi rem aqui con tes tar, mos trar o seu pon to-de-vis-
ta, o por quê da ne ces si da de da con ti nu i da de da
CPMF uni ca men te pela pre o cu pa ção do Go ver no
com o pa ga men to ao sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal e
in ter na ci o nal.

Aliás, não há a me nor dú vi da so bre isso. O que
se fez hoje? Li be ram-se as Bol sas, o se tor es pe cu la ti-

vo. Eles es tão isen tos. O povo bra si le i ro não é isen to
de ab so lu ta men te nada. Pen so que de ve ria ar gu men-
tos e res pos tas nes se sen ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, peço a V. Exª que con clua, por fa vor,
por que são per mi ti das ex pli ca ções pes so a is so men te
a dois Se na do res re gi men tal men te, se não vol ta re-
mos à Ordem do Dia, a ora do res ins cri tos para fa ze-
rem as suas crí ti cas.

A Mesa tem uma res pon sa bi li da de mu i to gran -
de. Pe di ria a V. Exª para con clu ir. O Se na dor Artur da
Tá vo la fa lou, o Se na dor Anto nio Car los Va la da res fa -
lou, e eu pe di ria a V. Exª para con clu ir.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
cluo, Sr. Pre si den te, re a fir man do que o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res tem toda ra zão. O Go ver no
in ter fe re no pro ces so de vo ta ção no Con gres so Na ci-
o nal, no Se na do da Re pú bli ca, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos usan do to dos os me i os, com to dos os pro pó si-
tos, como tem fe i to ao lon go dos oito anos em que
sou Se na dor nes ta Casa. Te nho acom pa nha do isso.
Essa é uma ver da de ine gá vel, in con tes te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria,
an te ri or men te con vo ca da, a re a li zar-se hoje, às 20
ho ras e 50 mi nu tos, a se guin te :

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro
Dias, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe -
de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de
ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os),
ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs 
1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
que tra mi ta em con jun to.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com o item an te ri or)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
me ro Jucá, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser -
vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 49 
mi nu tos.)

Ata da 77ª Sessão Deliberativa Extra or di ná ria,
 em 4 de junho de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordi ná ria da
51ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

ÀS 20 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Ari Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – 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
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – 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 – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La -
u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui-
to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar -
lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo -
za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro -
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma -
cha do – Te 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 (Ra mez Te bet) – 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 an te ri or men te con vo ca da.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor 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

PARECER Nº 525, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Re cur so ao Ple-
ná rio da de ci são do Pre si den te do Se na-
do Fe de ral que in de fe riu o Re que ri men to
nº 715, de 2001, que re quer, que além da
tra mi ta ção re gi men tal pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia da 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 (Com pe tên cia pri va-
ti va do Se na do Fe de ral para apro var pro -
ces so so bre de mar ca ção de ter ras in dí-
ge nas), seja ou vi da, tam bém, na Co mis-
são de Assun tos So ci a is.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

I – Re la tó rio
Tra ta-se de exa mi nar o re cur so do Pre si den te

do Se na do Fe de ral ao Ple ná rio, com au diên cia pré via
des ta Co mis são in ter pos to à sua pró pria de ci são de
in de fe rir o Re que ri men to nº 715, de 2001, cujo ob je ti-
vo é sub me ter a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 38, de 1999, tam bém ao exa me da Co mis são de
Assun tos So ci a is (CAS), 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.

O pro ces so veio acom pa nha do da fala da Pre si-
dên cia va za da nos se guin tes ter mos:

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 do 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 as sun 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
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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 de zes se is 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 ta.

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 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, não pode se con tra por 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 aque le en ten di men to, as sim será fe i to.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 101,
VI, do Re gi men to Inter no opi nar so bre re cur sos in ter-
pos tos às de ci sões da Pre si dên cia.

Os ar gu men tos ex pen di dos em Ple ná rio pelo
Pre si den te da Casa, ao in de fe rir o re que ri men to nº
715, de 2001, es tão so li da men te fun da men ta dos nas
nor mas re gi men ta is, con for me po de mos con fe rir na
trans cri ção ane xa da ao pro ces so.

A tra mi ta ção de pro pos ta de emen da a cons ti-
tu i ção tem dis ci pli na re gi men tal es pe cí fi ca e, por
essa ra zão, é tra ta da como pro po si ção su je i ta a dis -
po si ções es pe ci a is nos arts. 354 373 do Re gi men to
Inter no que com põem o Ca pí tu lo I do seu Tí tu lo IX.

De acor do com o ca put do art. 356, ver bis:

Art. 356. A pro pos ta será des pa cha da
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, que terá pra zo de até trin ta dias, con -
ta do da data do des pa cho da Pre si dên cia,
para emi tir pa re cer.

....................................................................................
Dada a cla re za da nor ma re gi men tal aci ma não

cabe a apli ca ção do dis pos to no art. 372, do Re gi-
men to Inter no (apli cam-se à tra mi ta ção da pro pos ta,
no que cou ber, as nor mas es ta be le ci das nes te Re gi-
men to para as de ma is pro po si ções), ten do em vis ta
tra ta men to es pe ci al que é dis pen sa do à tra mi ta ção
de pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que não se
con fun de com a tra mi ta ção das pro po si ções em ge ral.
So men te no caso de omis são po der-se-ia apli car a re -
gra re gi men tal pre vis ta para a tra mi ta ção des sas pro -
po si ções.

Des se modo, não res ta dú vi da de que cabe ex -
clu si va men te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia exa mi nar pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção an tes de sua apre ci a ção e de li be ra ção em dois
tur nos pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Em face do ex pos to, ha ve mos de con cor dar
com os ar gu men tos que  jus ti fi ca ram a de ci são do
Pre si den te da Casa ao in de fe rir o Re que ri men to nº
715, de 2001, ado ta das em ab so lu ta con so nân cia
com as nor mas re gi men ta is, de modo a con clu ir pela
re je i ção do re cur so.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor –
Ro ber to Re quião – Íris Re zen de – Wal deck Orne -
las – Ca sil do Mal da ner – Artur da Tá vo la – Pe dro
Si mon – Lú cio Alcân ta ra – José Fo ga ça – Ro ber to
Fre i re – Le o mar Qu in ta ni lha – Ari Stad ler – Ro meu
Tuma — Osmar Dias – Luiz Otá vio  Fer nan do Ri be-
i ro – Antô nio Car los Jú ni or.
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PARECER Nº 526, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre a Men sa gem nº 164, de 2002 (nº
397/2002, na ori gem), o Pre si den te da Re-
pú bli ca, que en ca mi nha ple i to do Go ver no
do Esta do de Ron dô nia, so li ci tan do au to ri-
za ção do Se na do Fe de ral para con tra tar
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, jun to à
Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF), no
va lor de US$35.000.000,00 (trin ta e cin co
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca).

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Foi en ca mi nha do para a apre ci a ção do Se na do
Fe de ral a Men sa gem nº 164, de 2002, por in ter mé dio
da qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci-
a ção do Se na do Fe de ral ple i to do Go ver no do Esta do
de Ron dô nia, para que pos sa con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, com ga ran tia da União.

Como é sa bi do, as ope ra ções de cré di to in ter no
e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni-
cí pi os es tão su je i tas à ob ser vân cia e ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ti pu la das pe las Re so-
lu ções nºs 40 e 43, de 2001, do Se na do Fe de ral. A pri -
me i ra tra ta do li mi te glo bal para a dí vi da con so li da da
dos Esta dos, dos mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral,
ten do pas sa do a vi ger a par tir de 21-12-2001, data de
sua pu bli ca ção.

Já a Re so lu ção nº 43, de 21-12-2001, que tra ta
das ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, in clu si ve
con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de
au to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, tem sua vi gên-
cia a par tir de 26-12-2001, data em que foi pu bli ca da
no DOU.

Com efe i to, cum pre des ta car que es sas re so lu-
ções, em ver da de, com pa ti bi li zam o exer cí cio do con -
tro le do pro ces so de en di vi da men to dos re fe ri dos en -
tes fe de ra dos com as dis po si ções con ti das na Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000 (a de no-
mi na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).

Os re cur sos des sa ope ra ção de cré di to des ti-
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Ge -
ren ci a men to da Ma lha Ro do viá ria do Esta do, que ob -
je ti va “pa vi men tar as ro do vi as es ta du a is, vi a bi li zan do
eco no mi ca men te a co ne xão des tas com o res to do
País por in ter mé dio da BR-364.”

Se gun do in for ma ções con ti das no pa re cer da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, o cus to to tal do pro -
gra ma foi es ti ma do ini ci al men te em US$60,0 mi lhões,
sen do que, além dos re cur sos de cor ren tes des se em -
prés ti mo pre ten di do, se rão apor ta dos, como con tra-
par ti da na ci o nal, até US$25,0 mi lhões pelo Te sou ro
do Esta do de Ron dô nia.

Ain da nos ter mos do re fe ri do pa re cer, ”dos re -
cur sos de con tra par ti da do Esta do, já fo ram apor ta-
dos cer ca de US$17,8 mi lhões, res tan do, ape nas,
US$7,2 mi lhões“.

Des ta for ma, a ope ra ção de cré di to ex ter no pre -
ten di da de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

cre dor: Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF);
ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ten -

do como con tra ga ran ti as, como de fi ni do no tex to da
Lei nº 1.045, de 29 de ja ne i ro de 2002, au to ri za ti va do
em prés ti mo pre ten di do, o pro du to pro ve ni en te das re -
ce i tas pró pri as do es ta do, as co tas-par te ou par ce las
dos fun dos cons ti tu ci o na is de re par ti ção tri bu tá ria,
bem como ou tras em di re i to ad mi ti das;

va lor: US$35.000.000,00 (trin ta e cin co mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

pra zo de de sem bol so: 24 (vin te e qua tro) me -
ses após a data de as si na tu ra do con tra to;

amor ti za ção: 16 (de zes se is) par ce las se mes-
tra is, con se cu ti vas e, na me di da do pos sí vel, igua is,
ven cen do-se a pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta) dias
após o úl ti mo de sem bol so;

ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, acres ci dos de um spre ad,
ex pres so como per cen ta gem anu al, de 3,35% a.a., in -
ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da
data de cada de sem bol so;

co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to) ao ano, exi gi da se mes-
tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju -
ros, so bre os sal dos de ve do res não de sem bol sa dos
do em prés ti mo, en tran do em vi gor após o ven ci men to
do pri me i ro se mes tre de as si na tu ra do con tra to;

co mis são à vis ta: 1,5% (um e meio por cen to)
so bre o mon tan te to tal do em prés ti mo, sa ca dos da
con ta do em prés ti mo, no mais tar dar, jun ta men te ao
pri me i ro de sem bol so.

II – Aná li se

A ope ra ção de cré di to pre ten di da pelo Go ver no
do Esta do de Ron dô nia al can ça o va lor de
US$35.000.000,00 (trin ta e cin co mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), e des ti na-se ao fi -
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nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Ge ren ci a men to
da Ma lha Ro do viá ria do Esta do de Ron dô nia. Esse
em prés ti mo con ta rá, tam bém, com re cur sos do Te-
sou ro do Esta do de Ron dô nia, como con tra par ti da
na ci o nal, e de ve rá ser con tra ta do com a Cor po ra ção
Andi na de Fo men to (CAF).

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal emi tiu pa re-
ce res fa vo rá ve is ao ple i to e à con ces são de ga ran tia
da União nes sa ope ra ção de cré di to ex ter no. Nos pa -
re ce res são for ne ci das e dis po ni bi li za das in for ma-
ções acer ca da si tu a ção do Esta do de Ron dô nia no
que diz res pe i to ao cum pri men to das exi gên ci as e
con di ções, de na tu re za fi nan ce i ra e pro ces su al, es ti-
pu la das nas re fe ri das Re so lu ções nºs 40 e 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, bem como re la ti vas às dis -
po si ções cons tan tes da Re so lu ção nº 96, de 1989,
que tra ta das pre mis sas a se rem ob ser va das para
que pos sa a União con ce der ga ran ti as em ope ra ções
de cré di to.

Assim é que, nos ter mos dos arts. 1º, 2º e 3º da
Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con -
ces são de qua is quer ga ran ti as por par te da União
cor res pon de a ope ra ção de cré di to que one ra os seus 
li mi tes de en di vi da men to, su je i tan do-a, tão-so men te,
para ope ra ções fi nan ce i ras ex ter nas, ou in ter nas que
ex tra po lem aque les li mi tes, à pré via au to ri za ção do
Se na do Fe de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão, por tan to,
numa pri me i ra ins tân cia, su je i tas ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ta be le ci das nas re fe ri-
das re so lu ções que, além da ob ser vân cia quan to aos
as pec tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, exi ge
que a União ob ser ve as se guin tes con di ções pré vi as
à pres ta ção de ga ran ti as:

1) ofe re ci men to de con tra ga ran ti as su fi ci en tes
para o pa ga men to de qual quer de sem bol so que a
União pos sa vir a fa zer se cha ma da a hon rar a ga ran tia;

2) adim plên cia do to ma dor do em prés ti mo para
com a União e com as en ti da des con tro la das pelo Po -
der Pú bli co Fe de ral.

De pre en de-se do pa re cer da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal que o ga ran ti do, Esta do de Ron dô nia,
tem con di ções de cum prir com as obri ga ções fi nan-
ce i ras a se rem ga ran ti das pela União. Isso por que:

a) há pre vi são do ofe re ci men to de con tra ga ran-
ti as da par te do Esta do de Ron dô nia, com pro van do a
sua ca pa ci da de de hon rar os com pro mis sos as su mi-
dos. Para tan to, é pre vis ta a for ma li za ção de con tra to
en tre o Esta do e o Te sou ro Na ci o nal para a con ces-
são de con tra ga ran ti as, sob a for ma de vin cu la ção
das co tas de re par ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri -

bu tá ri as es ta be le ci das nos arts. 157 e 159, com ple-
men ta das por re cur sos pró pri os, nos ter mos do art.
167, in ci so IV, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem
como ou tras em di re i to ad mi ti das;

b) as sim sen do, po de rá o Go ver no Fe de ral re -
que rer as trans fe rên ci as de re cur sos ne ces sá ri os
para co ber tu ra de even tu a is com pro mis sos hon ra-
dos, di re ta men te das con tas cen tra li za do ras da ar re-
ca da ção do Esta do. De acor do com es tu do ela bo ra do
pela COREF/STN acer ca do com pro me ti men to das
re ce i tas do Esta do de Ron dô nia, o Esta do dis põe de
mar gens de re cur sos su fi ci en tes para res sar cir a
União, caso esta ve nha a hon rar com pro mis so na
con di ção de ga ran ti do ra da ope ra ção de cré di to pre -
ten di da.

Por ou tro lado, de acor do com in for ma ções con -
ti das no Pa re cer STN/COREF Nº 227, de 15 de maio
de 2002, ”Con sul ta re a li za da por meio ele trô ni co, na
pre sen te data, in di cou a exis tên cia de dé bi tos em
nome da Com pa nhia de Águas e Esgo tos de Ron dô-
nia, Cia. de Arma zéns Ge ra is de Ron dô nia, da
Empre sa de Na ve ga ção de Ron dô nia, do De par ta-
men to de Estra das e Ro da gens (DER), do Ban co do
Esta do de Ron dô nia S/A e da Com pa nhia de Pro ces-
sa men to de Da dos do Esta do de Ron dô nia jun to à
União e suas en ti da des con tro la das.“

À ex ce ção do DER, as de ma is em pre sas não
são con si de ra das em pre sas es ta ta is de pen den tes;
as sim sen do, pre vi a men te à as si na tu ra do con tra to,
os dé bi tos re fe ren tes a essa en ti da de es ta du al de vem
ser re gu la ri za dos.

Caso con trá rio, fi ca rá ca rac te ri za da a inob ser-
vân cia do in ci so II do § 9º do art. 3º da re fe ri da Re so-
lu ção nº 96, de 1989, e do § 2º do art. 40 da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000 — a de no mi na da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal.

Enten de mos, en tre tan to, como tam bém, im pli ci-
ta men te, e re co nhe ci do pela pró pria STN, ser pos sí-
vel dis pen sar tra ta men to ex cep ci o nal a esse ple i to de
ga ran tia, pois (i) não ape nas são con si de ra das su fi ci-
en tes e ade qua das as con tra ga ran ti as a se rem pres -
ta das, como (ii) o Esta do apre sen ta ca pa ci da de de
pa ga men to do em prés ti mo, de acor do com Nota Téc -
ni ca STN/Co rem nº 260, de 13 de mar ço de 2002.

Des sa for ma, o Esta do de Ron dô nia con ta com
re cur sos su fi ci en tes para o aten di men to das con tra-
par ti das a seu car go, não im pon do, por tan to, res tri-
ções a atu al si tu a ção fis cal do Esta do, nem atri bu in do
ao Te sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri o res àque les nor -
mal men te as su mi dos em ope ra ções já con tra ta das
com agên ci as ofi ci a is de cré di to.
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Ade ma is, não há re gis tro de pen dên ci as no âm -
bi to do Si a fi em re la ção à pres ta ção de con tas de re -
cur sos re ce bi dos da União,as sim como não há re gis-
tro de dé bi to em nome do Esta do de Ron dô nia em
ope ra ções de cré di to já ga ran ti das, de acor do com in -
for ma ção pres ta da pela STN.

Des sa for ma, en ten de mos, S.M.J., es ta ri am sen -
do sa tis fa to ri a men te ob ser va das as exi gên ci as de fi ni-
das no § 9º do art. 3º da Re so lu ção nº 96, de 1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan-
ce i ra, nos ter mos das con di ções e exi gên ci as de fi ni-
das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nas Re so lu ções nºs 96, 
de 1989, e 40 e 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, apli -
cá ve is ao fi nan ci a men to pre ten di do, ca bem os se-
guin tes es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu-
la dos nos arts. 2º, 3º e 4º da re fe ri da Re so lu ção nº 96,
de 1989, são aten di dos, con for me é in for ma do no Pa -
re cer STN/Co ref nº 227, de 15 de maio de 2002;

b) o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen-
da Na ci o nal, PGFN/COF/Nº 1.709/2002, en ca mi-
nha do ao Se na do Fe de ral, no exa me das cláu su las
da mi nu ta con tra tu al, con clui que elas são ad mis sí-
ve is e es tão de acor do com a le gis la ção bra si le i ra
apli cá vel à es pé cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to
no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de 1989, que veda
dis po si ção con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou aten ta-
tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a-
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do que
os in ves ti men tos pre vis tos no pro gra ma men ci o na do
cons tam do Pla no Plu ri a nu al do Esta do de Ron dô-
nia, para o pe río do 2000-2003, nos ter mos da Lei
Esta du al nº 965, de 15 de ja ne i ro de 2001.

Ain da, as do ta ções pre vis tas na Lei Orça men-
tá ria Anu al do Esta do de Ron dô nia para o exer cí cio
de 2002 (Lei Esta du al nº 1.042, de 29 de ja ne i ro de
2002), de ve rão ser su fi ci en tes para a sua exe cu ção
nes te exer cí cio.

Con clui a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal que,
“con si de ran do a es ti ma ti va do Esta do de uti li zar os
US$35,0 mi lhões dos re cur sos do em prés ti mo e de
não ha ver apor te de re cur sos para o pre sen te ano
como con tra par ti da, en ten de mos que o mu tuá rio
dis põe das do ta ções ne ces sá ri as à exe cu ção do
Pro gra ma no cor ren te exer cí cio”.

d) o Pa re cer STN/COAFI Nº 150, de 11 de abril
de 2002, ane xo à men sa gem en ca mi nha da ao Se na-
do Fe de ral, res sal ta que a ope ra ção de cré di to pre-

ten di da pelo Go ver no do Esta do de Ron dô nia aten de
os li mi tes de fi ni dos nas Re so lu ções nºs 40 e 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, à ex ce ção do de fi ni do no
in ci so II do art. 7º que tra ta do li mi te má xi mo de com -
pro me ti men to da re ce i ta cor ren te lí qui da com amor ti-
za ções, ju ros e de ma is en car gos fi nan ce i ros da dí vi-
da con so li da da.

To da via, como en fa ti za do no re fe ri do pa re cer,
a ope ra ção de cré di to em exa me acha-se ex pli ci ta-
men te in se ri da no Pro gra ma de Re es tru tu ra ção e
Ajus te Fis cal do Esta do de Ron dô nia, es ta be le ci do
nos ter mos da Lei nº 9.496, de 1997, o que as se gu-
ra ao Esta do a não obri ga to ri e da de de cum pri men to
do men ci o na do li mi te, con for me ex cep ci o na li za ção
con ti da no § 8º do art. 7º da Re so lu ção nº 43, de
2001. Mais ain da, é in for ma da que o Esta do tem
cum pri do re gu lar men te os com pro mis sos pac tu a dos
e atin gi da a meta acor da da con tra tu al men te com a
União.

e) ade ma is, o Tri bu nal de Con tas do Esta do de
Ron dô nia ates ta o cum pri men to, pelo Esta do, do dis-
pos to na de no mi na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
nos ter mos da car ta de cre den ci a men to De cec/Di o-
pe/Su cre — 2002/038, de 16 de maio de 2002, evi -
den ci an do, por tan to, que ela aten de à po lí ti ca de
cap ta ção de re cur sos ex ter nos do País.

Res sal te-se ain da que, de acor do com cál cu los
es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 6,90% a.a.,
flu tu an do con for me a va ri a ção da Li bor, sen do, por -
tan to, in di ca ti vo de con di ções fi nan ce i ras ace i tá ve is
pela re fe ri da se cre ta ria.

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pe las Re so lu ções nºs 96, de 1989, 40 e 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, são aten di das pelo Go-
ver no do Esta do de Ron dô nia, con for me evi den ci a-
do pe los do cu men tos que acom pa nham a men sa-
gem em ques tão.

III – Voto

Em con clu são, o ple i to en ca mi nha do pelo Go-
ver no do Esta do de Ron dô nia en con tra-se de acor do
com o que pre ce i tu am as Re so lu ções nºs 96, de
1989, 40 e 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, de ven do
ser con ce di da à au to ri za ção para a con tra ta ção da
ope ra ção de cré di to ex ter no pre ten di da, nos ter mos
do se guin te:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2002

Au to ri za o Go ver no do Esta do de
Ron dô nia a con tra tar ope ra ção de cré di-
to ex ter no, com ga ran tia da União, com a
Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF),
no va lor de US$35.000.000,00 (trin ta e
cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Go ver no do Esta do de Ron dô nia au to ri-

za do a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga -
ran tia da União, com a Cor po ra ção Andi na de Fo men to
(CAE), no va lor de US$35.000.000,00 (trin ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope ra-
ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti nam-se ao 
fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Ge ren ci a men to
da Ma lha Ro do viá ria do Esta do de Ron dô nia.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º de -
ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF);
II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,

ten do como con tra ga ran ti as, como de fi ni do no tex to
da Lei nº 1.045, de 29 de ja ne i ro de 2002, au to ri za ti va
do em prés ti mo pre ten di do, o pro du to pro ve ni en te das 
re ce i tas pró pri as do Esta do, as co tas-par te ou par ce-
las dos fun dos cons ti tu ci o na is de re par ti ção tri bu tá-
ria, bem como ou tras em di re i to ad mi ti das;

III – va lor: US$35.000.000,00 (trin ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

IV – pra zo de de sem bol so: 24 (vin te e qua tro)
me ses após a data de as si na tu ra do con tra to;

V – amor ti za ção: 16 (de zes se is) par ce las se-
mes tra is, con se cu ti vas e, na me di da do pos sí vel,
igua is, ven cen do-se a pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta)
dias após o úl ti mo de sem bol so;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, acres ci dos de um spre ad,
ex pres so como per cen ta gem anu al, de 3,35% a.a., in -
ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da
data de cada de sem bol so;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta
e cin co cen té si mos por cen to) ao ano, exi gi da se mes-
tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju-
ros, so bre os sal dos de ve do res não de sem bol sa dos
do em prés ti mo, en tran do em vi gor após o ven ci men to
do pri me i ro se mes tre de as si na tu ra do con tra to;

VIII – co mis são à vis ta: 1,5% (um e meio por
cen to) so bre o mon tan te to tal do em prés ti mo, sa ca-

dos da con ta do em prés ti mo, no mais tar dar, jun ta-
men te ao pri me i ro de sem bol so;

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do de Ron dô nia na ope ra ção de cré di to
ex ter no re fe ri da no art. 1º des ta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca put
fica con di ci o na da a que o Esta do de Ron dô nia vin cu le,
como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as cons ti-
tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus, com ple-
men ta das por suas re ce i tas pró pri as, bem como ou tras
em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de con tra to
de con tra ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral re ter im -
por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con tas cen tra li-
za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias,
con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si-
den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor – Gil ber to Mes tri-
nho – Amir Lan do – José Agri pi no – Jo nas Pi nhe i-
ro – Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to – Wal -
deck Orne las – Lind berg Cury – Mo re i ra Men des –
Ro meu Tuma – Fre i tas Neto – Lú cio Alcân ta ra –
Lú dio Co e lho – Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy –
La u ro Cam pos – José Fo ga ça – Ro ber to Sa tur ni-
no – Arlin do Por to.

Voto em se pa ra do do Se na dor Amir Lan do
(Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

I – Re la tó rio

Foi en ca mi nha da para a apre ci a ção do Se na do
Fe de ral a Men sa gem nº 164, de 2002, por in ter mé dio
da qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci-
a ção do Se na do Fe de ral ple i to do Go ver no do Esta do
de Ron dô nia, para que pos sa con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, com ga ran tia da União.

Na Ses são da úl ti ma ter ça-fe i ra (28 de maio),
so li ci tei, em face da prer ro ga ti va re gi men tal que me é
ima nen te, vis tas ao pro ces so ora em aná li se bus can-
do não só ana li sá-lo mais de ti da men te, bem como po -
der con tri bu ir para o seu apri mo ra men to. De fato, o
com pro mis so que te nho com o povo bra si le i ro, em es -
pe ci al o de Ron dô nia, me faz ser cri te ri o so e me tó di co
com qual quer en di vi da men to pú bli co que te nha im-
pac to so bre as ge ra ções fu tu ras.
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Não há qual quer dú vi da so bre a im por tân cia
que sem pre atri bui ao Esta do na sua fun ção de ala-
van car o pro gres so, prin ci pal men te em re giões de
fron te i ra, como é o caso de Ron dô nia. O re cur so pú -
bli co é ne ces sá rio para o de sen vol vi men to eco nô mi-
co e so ci al, mas ele car re ga o ele va do cus to de opor-
tu ni da de da fal ta de con di ções mí ni mas para o ple no
exer cí cio da ci da da nia.

A bus ca de fon tes de fi nan ci a men to para o de -
sen vol vi men to de um es ta do, de uma re gião, ou mes -
mo de um país, é ne ces sá ria, mas ela não pode com -
pro me ter o por vir, sob pena de ser mos, to dos, co bra-
dos pela his tó ria.

Após exa us ti vo es tu do so li ci ta do por mim à
Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, pude des -
ta car os se guin tes pon tos que me re cem ser re gis tra-
dos na atu al ses são.

Pri me i ro, para que os in te res ses de Ron dô nia
se so bre po nham a qua is quer in te res ses par ti cu la res,
é es sen ci al o acrés ci mo de um ar ti go ao pro je to de re -
so lu ção a ser apro va do, ten do em vis ta a ne ces si da-
de de se ga ran tir to tal trans pa rên cia aos gas tos de ri-
va dos do en di vi da men to a ser re a li za do.

É sa bi do que, no exer cí cio do con tro le do pro -
ces so de en di vi da men to pú bli co, com pe tên cia pri va ti-
va cons ti tu ci o nal men te atri bu í da ao Se na do Fe de ral,
não ra ras ve zes são ve i cu la das no tí ci as so bre a des -
vir tu a ção do des ti no dos re cur sos au to ri za dos para
de ter mi na dos ob je ti vos.

O re cur so é ne ces sá rio, mas ele tem que ter o
las tro da éti ca.

Com vis tas a acom pa nhar a cor re ta e per ti nen te
apli ca ção dos re cur sos au to ri za dos, é que pro po mos
a pre sen te emen da ao pro je to de re so lu ção em exa -
me nes ta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos:

”Art. 5º O Esta do de Ron dô nia en ca mi-
nha rá à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
se mes tral men te, para co nhe ci men to do Se-
na do Fe de ral, in for ma ções so bre a apli ca ção
dos re cur sos do em prés ti mo re fe ri do no art.
1º in clu si ve com pla ni lhas de mons tra ti vas da
alo ca ção des ses re cur sos nas di ver sas eta-
pas e áre as de exe cu ção do pro gra ma.”

Se gun do, não po de mos de i xar de des con si de-
rar o ris co cam bi al que a ope ra ção en vol ve, o que
pode vir a com pro me ter o equi lí brio fu tu ro das fi nan-
ças pú bli cas de Ron dô nia. A his tó ria, prin ci pal men te
no pe río do mais re cen te, tem de mons tra do as im pli-
ca ções in de se já ve is para os to ma do res (pú bli cos e
pri va dos) de em prés ti mos em mo e da es tran ge i ra, da -
das as in cer te zas quan to à va ri a ção cam bi al. Para se

ter uma idéia, se este em prés ti mo ti ves se sido con tra-
ta do no iní cio do atu al go ver no es ta du al (ja ne i ro de
1999), cor res pon de ria a cer ca de R$43 mi lhões.
Entre tan to, com a ado ção da po lí ti ca de câm bio fle xí-
vel, este mes mo em prés ti mo pas sou a cor res pon der,
hoje, a cer ca de R$87,8 mi lhões. Um au men to, por -
tan to, de mais de 100%, en quan to a in fla ção do pe río-
do não ul tra pas sou 25%. Isso, sem con tar os en car-
gos in ci den tes so bre o mon tan te do em prés ti mo, ape -
nas a va ri a ção cam bi al no pe río do. Há que se ima gi-
nar o que re pre sen ta ria, para um Esta do em que fal -
tam re cur sos para as ne ces si da des mais bá si cas da
po pu la ção, como se gu ran ça pú bli ca, sa ú de, edu ca-
ção, sa ne a men to bá si co, ou, mes mo, me lho ria das
es tra das que se en con tram em si tu a ção de ca la mi da-
de, essa di fe ren ça, que se ria paga a mais, de R$44,8
mi lhões, so men te com o acrés ci mo re la ti vo ao câm -
bio. Não há exer cí cio de fu tu ro lo gia que pos sa jus ti fi-
car pro je ções para o pe río do fu tu ro. Vale, en tre tan to,
con si de rar um ce ná rio que man te nha as mes mas
con di ções do pe río do an te ri or, que co in ci de com
aque le em que a pro pa gan da ofi ci al alar de ia como de
”es ta bi li da de eco nô mi ca“. Nes tas mes mas con di-
ções, os mes mos R$87,8 mi lhões cor res pon de ri am,
da qui a pou co mais de três anos, a algo que se apro xi-
ma ria de R$180 mi lhões. Não ha ve ria eco no mia es ta-
du al ca paz de sus ten tar tais acrés ci mos de dis pên dio.

Des sar te, é im pres cin dí vel que o Go ver no de
Ron dô nia te nha cons ciên cia da res pon sa bi li da de
pela as sun ção da pre sen te dí vi da e zele pela boa
apli ca ção dos re cur sos, re for çan do ain da mais a im -
por tân cia da emen da por mim apre sen ta da.

O re cur so é ne ces sá rio, des de que a con ta não
ul tra pas se a bar re i ra da hon ra do com pro mis so das
ge ra ções que nos su ce de rão.

Ter ce i ro, deve-se res sal tar que a taxa de ju ros co -
bra da pela CAF apre sen ta-se su pe ri or a ou tras co bra das
pelo em vá ri os em prés ti mos apro va dos por esta Casa.
Enquan to a atu al ope ra ção tem re mu ne ra ção da Li bor,
acres ci da de 3,35%, re gis tre-se, como exem plo, a ope ra-
ção de cré di to do Esta do de Go iás, no va lor de US$65 mi -
lhões, com taxa de ju ros cor res pon den do a Li bor acres ci-
da de 0,75% ao ano (Men sa gem nº 197, de 2001). Entre -
tan to, tal taxa de ve ria ter sido me lhor ne go ci a da an tes do
en ca mi nha men to do pro ces so para esta Casa.

Por tan to, deve-se re gis trar que o cus to da atu al
ope ra ção, até mes mo da das as atu a is con di ções in -
ter na ci o na is, apre sen ta-se one ro so ao Esta do de
Ron dô nia.

O re cur so é ne ces sá rio, mas so bre ele deve in ci-
dir, no má xi mo, a jus ta re mu ne ra ção, de cor ren te da
me lhor ne go ci a ção.
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Qu ar to, an tes mes mo de bus car no vas ope ra ções
de cré di to, o atu al Go ver no de Ron dô nia de ve ria se em -
pe nhar em re cu pe rar, jun to ao Go ver no Fe de ral, os re-
cur sos com pu ta dos como dí vi da de Ron dô nia re la ti va ao
sa ne a men to do Be ron. De fato, o Be ron, sob a in ter ven-
ção do Ban co Cen tral do Bra sil, apre sen tou re sul ta dos
con ti nu a men te ne ga ti vos, ca ben do ao Erá rio do Esta do
de Ron dô nia a as sun ção de tais re sul ta dos. O pró prio
Ban co Cen tral re co nhe ce que os acrés ci mos em bu ti dos
no pas si vo do ban co, du ran te a in ter ven ção, fo ram, de-
ma si a da men te, one ro sos para a ins ti tu i ção fi nan ce i ra
ron do ni en se. Ape sar dis so, a União vin cu lou a tra mi ta ção
do pro ces so de em prés ti mo jun to à Co o pe ra ção Andi na
do Fo men to, à re ti ra da, pelo Esta do, das ações que le va-
va a efe i to para a re ne go ci a ção da di vi da do Be ron. Não
te nho con vic ção de que tal ati tu de ve nha a pro por ci o nar
ga nhos para a po pu la ção de Ron dô nia. Ao con trá rio.

O re cur so é ne ces sá rio, mas a pres sa pode ser
ami ga da im per fe i ção.

Assim, co nhe ce dor que sou dos pro ble mas de Ron -
dô nia, não nego a im por tân cia de tais re cur sos para o
Esta do. Mas, tam bém, não pos so de i xar de gra var a mi -
nha pre o cu pa ção com os mol des de sua ne go ci a ção,
nem com os pos sí ve is im pac tos ne ga ti vos des te em prés ti-
mo nas con tas es ta du a is, he ran ça per ver sa para as ge ra-
ções fu tu ras. O meu subs ti tu ti vo, é bem ver da de, não res -
pon de a to das es sas an gús ti as, mas devo res sal tar que,
so men te a sua apro va ção nos ter mos do subs ti tu ti vo por
mim apre sen ta do, po de rá ga ran tir, pelo me nos, que os re -
cur sos pos sam vir a cor res pon der ao aten di men to dos in -
te res ses de Ron dô nia. Além dis so, é im por tan te que o atu -
al Go ver no de i xe trans pa ren te para a so ci e da de os ris cos
e os cus tos por mim des ta ca dos no pre sen te voto em se -
pa ra do.

III – Voto

Em con clu são, con si de ran do-se as ra zões ex -
pos tas an te ri or men te e a ne ces si da de de to tal trans -
pa rên cia ao pro ces so de alo ca ção dos re cur sos, voto
pelo aten di men to do ple i to en ca mi nha do pelo Go ver-
no do Esta do de Ron dô nia nos ter mos do se guin te.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za o Go ver no do Esta do de
Ron dô nia a con tra tar ope ra ção de cré di-
to ex ter no, com ga ran tia da União, com a
Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF),
no va lor de US$35.000.000,00 (trin ta e
cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca).

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É o Go ver no do Esta do de Ron dô nia au to ri-
za do a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga -
ran tia da União, com a Cor po ra ção Andi na de Fo men to
(CAE), no va lor de US$35.000.000,00 (trin ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope ra-
ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti nam-se ao 
fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Ge ren ci a men to
da Ma lha Ro do viá ria do Esta do de Ron dô nia.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF);
II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,

ten do como con tra ga ran ti as, como de fi ni do no tex to
da Lei nº 1.045, de 29 de ja ne i ro de 2002, au to ri za ti va
do em prés ti mo pre ten di do, o pro du to pro ve ni en te das 
re ce i tas pró pri as do Esta do, as co tas-par te ou par ce-
las dos fun dos cons ti tu ci o na is de re par ti ção tri bu tá-
ria, bem como ou tras em di re i to ad mi ti das;

III – va lor: US$35.000.000,00 (trin ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

IV – pra zo de de sem bol so: 24 (vin te e qua tro)
me ses após a data de as si na tu ra do con tra to;

V – amor ti za ção: 16 (de zes se is) par ce las se-
mes tra is, con se cu ti vas e, na me di da do pos sí vel,
igua is, ven cen do-se a pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta)
dias após o úl ti mo de sem bol so;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, acres ci dos de um spre ad,
ex pres so como per cen ta gem anu al, de 3,35% a.a., in -
ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da
data de cada de sem bol so;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta
e cin co cen té si mos por cen to) ao ano, exi gi da se mes-
tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju -
ros, so bre os sal dos de ve do res não de sem bol sa dos
do em prés ti mo, en tran do em vi gor após o ven ci men to
do pri me i ro se mes tre de as si na tu ra do con tra to;

VIII – co mis são à vis ta: 1,5% (um e meio por
cen to) so bre o mon tan te to tal do em prés ti mo, sa ca-
dos da con ta do em prés ti mo, no mais tar dar, jun ta-
men te ao pri me i ro de sem bol so;

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do de Ron dô nia na ope ra ção de cré di to
ex ter no re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca-
put fica con di ci o na da a que o Esta do de Ron dô nia
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vin cu le, como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci-
as cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, bem como 
ou tras em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de
con tra to de con tra ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral
re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con tas
cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias,
con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º O Esta do de Ron dô nia en ca mi nha rá à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, se mes tral men-
te, para co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, in for ma-
ções so bre a apli ca ção dos re cur sos do em prés ti mo
re fe ri do no art. 1º, in clu si ve com pla ni lhas de mons tra-
ti vas da alo ca ção des ses re cur sos nas di ver sas eta -
pas e áre as de exe cu ção do pro gra ma.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Amir Lan do, Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -

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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 47/2002 – GLDPT

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que es tou in di-

can do o Se na dor José Alen car para com por, como
su plen te, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em
subs ti tu i ção ao Se na dor Pa u lo Har tung.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Edu ar do Su plicy,
Lí der do PT e do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 328, DE 2002

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
De fe sa,Sr. Ge ral do Qu in tão, so bre con tra-
tos e con vê ni os en tre o Insti tu to de Fo-
men to e Co or de na ção Indus tri al e a Fun -
da ção de Ciên cia, Apli ca ções e Tec no lo-
gia Espa ci al (FUNCATE).

Se nhor Pre si den te,

Com base no Art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e no Art. 216, in ci so I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en -
ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do de De fe sa, Sr. Ge -
ral do Qu in tão, so li ci ta ção de in for ma ções so bre con -
tra tos e con vê ni os ce le bra dos en tre o Insti tu to de Fo -
men to e Co or de na ção Indus tri al (ór gão do Cen tro
Tec no ló gi co Ae ro es pa ci al — CTA) e a Fun da ção de
Ciên cia, Apli ca ções e Tec no lo gia Espa ci al
(FUNCATE) para o for ne ci men to de bol sas de es tu-
dos a pes so as para atu a rem na Di vi são de Ho mo lo-
ga ção Ci vil do CTA.

So li ci to se jam en ca mi nha das as se guin tes in for-
ma ções so bre tais con vê ni os e con tra tos en tre es sas
duas ins ti tu i ções, no pe río do de 2000 a 2002:

1 – Có pi as dos con vê ni os e con tra tos, fir ma dos
en tre o CTA e a FUNCATE, in clu in do as jus ti fi ca ti vas e 
a dis cri mi na ção das ati vi da des para a ce le bra ção de
tais con vê ni os;

2 – Có pia de re la tó ri os e do cu men tos re fe ren tes
à exe cu ção de tais con vê ni os e con tra tos, dis cri mi-
nan do ati vi da des re a li za das, nú me ro de pes so as en -
vol vi das, pra zos e va lo res da bol sa des sas pes so as.

Sala das Ses sões, 4 de ju nho de 2002 – Se na-
do ra He lo i sa He le na.

(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 art. 216, in ci so III, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so-
lu ção nº 30 , de 2002, que au to ri za o Go ver no do
Esta do de Ron dô nia a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da União, com a Cor po ra ção
Andi na de Fo men to (CAF), no va lor de trin ta e cin co
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
re sul tan te de pa re cer lido an te ri or men te, fi ca rá pe-
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 235, in ci so II, alí nea “f”,
do nos so Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

Item úni co:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

Qu in ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
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Cons ti tu i ção nº 3, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que 
acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe-
de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel
à ma té ria, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 
2002, que tra mi ta em con jun to.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358, do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis-
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe-
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni-
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

Dis cus são, em con jun to, das pro pos tas e das
emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são, em pri me i ro tur no.

Con for me de li be ra ção do Ple ná rio, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ex -
tra or di ná ria a re a li zar-se ama nhã, às 10 ho ras, em
fase de vo ta ção em pri me i ro tur no.

É o se guin te o item que tra mi ta em con jun to:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
6, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o
art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui
con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu-
mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item
an te ri or).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia so li ci ta aos Srs. Lí de res que con vo quem os
Srs. Se na do res de suas res pec ti vas Ban ca das para
com pa re ce rem a nos sa ses são de li be ra ti va ex tra or-
di ná ria, a re a li zar-se ama nhã, às 10 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Fran cis co Escór cio, Lú cio
Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Car los Be zer-
ra, Ro me ro Jucá, Mo za ril do Ca val can ti e Le o mar Qu -
in ta ni lha en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ener gia elé tri-
ca é tudo que se quer para ge rar de sen vol vi men to,
em pre go, ren da, con for to e se gu ran ça.

Pro gra mas de ele tri fi ca ção ru ral fe i tos no pas sa-
do es pa lha ram, aos pou cos, essa ben fe i to ria aos
mais dis tan tes rin cões de nos so Esta do, mas não fo -
ram su fi ci en tes para aten der a to dos.

Ain da tem mu i ta gen te no es cu ro, que i man do
que ro se ne na ve lha lam pa ri na; li ga dos ao mun do
ape nas pelo sur ra do rá dio à pi lha, es fo lan do as mãos
no rude pi lão de ar roz, e se es con den do do medo da
es cu ri dão cedo da no i te.

A ener gia elé tri ca é mãe de toda e qual quer for -
ma de de sen vol vi men to. É fa tor pre pon de ran te para a
ele va ção da qua li da de de vida. É ob je to de ci da da nia,
na me di da em que pro por ci o na a to dos o aces so ao
mais avan ça do meio de co mu ni ca ção que é a te le vi-
são, e pos si bi li ta inú me ras ou tras for mas de con for to.

Pois bem, Srªs e Srs. Se na do res, a par te do Ma -
ra nhão, que até hoje está no es cu ro, vai re ce ber o be -
ne fí cio da ener gia elé tri ca, pe las mãos de um go ver-
nan te que che gou ao po der há ape nas um mês e
meio, mas que tem a com pe tên cia como mar ca ma i or
e a sen si bi li da de pela ca u sa pú bli ca como nor te de to -
das as suas ações.

No dia 24 de maio, o go ver na dor José Re i nal do
Ta va res lan çou o pro gra ma Luz Para To dos, que vai
le var ele tri fi ca ção ru ral a 46.495 la res es pa lha dos por
2.189 po vo a dos de 188 mu ni cí pi os do Ma ra nhão.

Se rão qua se 50 mil fa mí li as be ne fi ci a das de
uma só vez. Mais de 250 mil pes so as; ou seja, algo
em tor no de 5% de nos sa po pu la ção, sa in do das tre -
vas de uma só vez.

O go ver na dor José Re i nal do Ta va res lu tou e
con se guiu re cur sos da or dem de 36 mi lhões de re a is
para re a li zar essa gran de obra, que vai re sul tar em
mais de cin co qui lô me tros de rede de dis tri bu i ção de
ele tri ci da de, ilu mi nan do ruas e la res.

O pro gra ma de ter mi na que as pes so as re ce-
bam a li ga ção de ener gia elé tri ca den tro de suas ca -
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sas, e, para isso, o go ver na dor vai con tar com a par -
ce ria de cada pre fe i to dos mu ni cí pi os be ne fi ci a dos.

Tra ta-se de um be ne fí cio ines ti má vel para essa
nos sa gen te, que ain da está às mar gens da qui lo que
é bá si co para seu de sen vol vi men to.

Qu e ro, aqui, re gis trar os meus mais sin ce ros
agra de ci men tos ao go ver na dor José Re i nal do Ta va-
res, que mais uma vez pro va di na mis mo, com pe tên-
cia e von ta de de re sol ver to dos os pro ble mas do nos -
so povo!

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia da
Impren sa, que se co me mo ra hoje, tem por ob je ti vo
ma i or sus ci tar uma re fle xão me nos su per fi ci al so bre a 
re le vân cia dos me i os de co mu ni ca ção no pro ces so
de de mo cra ti za ção dos pa í ses. No Bra sil, não po de ria
vir em me lhor hora uma re a va li a ção dos li mi tes e dos
exa ge ros com os qua is a im pren sa tem con du zi do
sua ação na so ci e da de na ci o nal nos úl ti mos anos.
His to ri ca men te, nun ca fo mos tão pre mi a dos com tan -
ta in for ma ção so bre os sub ter râ ne os da es fe ra po lí ti-
ca, sem cujo co nhe ci men to mu i to pou co de par ti ci pa-
ção po der-se-ia es pe rar do ci da dão co mum. Por ou tro
lado, nun ca fo mos tão co var de men te bom bar de a dos
por ca lú ni as e di fa ma ções di ri gi das ao ho mem pú bli-
co bra si le i ro.

Com es sas ba li zas ana lí ti cas no ho ri zon te, vale
a pena te cer mos al gu mas con si de ra ções que não se
in ti mi dem em apre ci ar mais cri ti ca men te avan ços e
re tro ces sos da im pren sa. Para ini ci ar mos, foi ine gá vel
a con tri bu i ção de de ter mi na dos ve í cu los de co mu ni-
ca ção para o res ta be le ci men to da de mo cra cia no
Bra sil, após os vin te anos de di ta du ra mi li tar. Enquan -
to es te ve sub ju ga da aos me ca nis mos do re gi me, ain -
da as sim, a im pren sa che gou a pres tar um ser vi ço de
ir re pa rá vel re le vân cia, dri blan do a cen su ra com tá ti-
cas bem-su ce di das de lin gua gem ci fra da, com o pro -
pó si to de de nun ci ar pu bli ca men te prá ti cas cri mi no sas
de re pres são e de au to ri ta ris mo.

Qu an do da pas sa gem do re gi me mi li tar para a
tran si ção de mo crá ti ca, com a luta das Di re tas-Já em
84, se to res es cla re ci dos da im pren sa não pou pa ram
for ças para en cam par a ini ci a ti va, a pon to de se tor na-
rem cen tros es tra té gi cos de mo bi li za ção po pu lar.
Gra ças ao em pe nho da Fo lha de S. Pa u lo, por exem -
plo, o Bra sil in te i ro pôde in te i rar-se da pro po si ção le -
gis la ti va que pre ten dia res ta u rar o jus to ple i to das ele -
i ções di re tas para a pre si dên cia da Re pú bli ca. Embo -
ra não to tal men te exi to sa, a cam pa nha das Di re tas-Já
ad qui riu, à épo ca, uma di men são po lí ti ca tão vul to sa,

que não de i xou dú vi das so bre as ver da de i ras as pi ra-
ções da po pu la ção por li ber da de. E o re sul ta do não
po de ria ter sido ou tro se não a ace le ra ção do pro ces-
so de re de mo cra ti za ção do País, com a cé le bre con -
sa gra ção de Tan cre do Ne ves pelo Co lé gio Ele i to ral,
em 1984.

Não aci den tal men te, o Bra sil tes te mu nhou, a
par tir daí – a se gun da me ta de dos anos oi ten ta – uma 
ex plo são nada des pre zí vel de pu bli ca ções vin cu la das
ao uni ver so da po lí ti ca e do di re i to. Nes se con tex to, a
im pren sa bra si le i ra acom pa nhou a mar cha his tó ri ca,
an te ci pan do-se, às ve zes, aos acon te ci men tos po lí ti-
cos e eco nô mi cos, pre nun ci an do ora suas gló ri as, ora 
seus fra cas sos. Mes mo no am bi en te mais con ser va-
dor e re a ci o ná rio da im pren sa bra si le i ra, a aber tu ra
po lí ti ca im pri miu-lhe novo rit mo edi to ri al, re con fi gu-
ran do par ce ri as, ali an ças e com pro mis sos so ci a is.
Por mais re tró gra das que fos sem, mes mo as mí di as
iden ti fi ca das com o re gi me mi li tar ti ve ram, de um
modo ou de ou tro, de se en qua drar num novo re gi me
de res pe i to à co i sa pú bli ca, ao di re i to da so ci e da de à
in for ma ção po lí ti ca.

Na que le mo men to, com a re to ma da dos di re i tos
ci vis e da li ber da de de im pren sa, as prá ti cas po lí ti cas,
no Bra sil, se gui ram um rumo in dis cu ti vel men te me-
nos des pó ti co, re va li dan do o pa pel re pre sen ta ti vo, ar-
ti cu la dor e mul ti fa ce ta do das agre mi a ções par ti dá ri-
as. Re gu la ri za dos os par ti dos clan des ti nos, a im pren-
sa bra si le i ra teve de se adap tar aos no vos tem pos, re -
dis tri bu in do seus es pa ços in ter nos de acor do com o
es pec tro da di ver si da de dos par ti dos po lí ti cos. Afi nal
de con tas, os par ti dos re pre sen ta ri am, em prin cí pio,
ide a is e in te res ses de fen di dos pe los agru pa men tos
mais po li ti ca men te se to ri za dos da so ci e da de. Para
cada um des ses se to res, a im pren sa, au ten ti ca men te
im par ci al, de ve ria re ser var uma co ber tu ra po lí ti ca não 
ape nas isen ta, mas tam bém equâ ni me na dis tri bu i-
ção edi to ri al.

Pelo me nos essa de ve ria ter sido a con du ta ado -
ta da pela mí dia em ge ral. To da via, nem sem pre as ex -
pec ta ti vas da so ci e da de em re la ção as suas ins ti tu i-
ções são, com efe i to, cum pri das. Isso, em par te, tem
acon te ci do com a im pren sa. Ao fi nal dos anos oi ten ta,
con vém re cor dar, quan do da pri me i ra ele i ção aber ta
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca, a ma i or rede de co -
mu ni ca ções do País foi per ti nen te men te acu sa da de
fa vo re ci men to a de ter mi na do can di da to, com pro me-
ten do, em gran de me di da, o po si ci o na men to da im-
pren sa como o ocu pan te do quar to po der da Re pú bli-
ca. Em que pe sem os des men ti dos e as jus ti fi ca ti vas,
a ima gem da im pren sa fi cou sen si vel men te ar ra nha-
da, re cu pe ran do em boa par te sua cre di bi li da de, três
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anos mais tar de, por oca sião do pro ces so de des ti tu i-
ção do mes mo can di da to, en tão in ves ti do no car go de 
Pre si den te.

De lá para cá, hou ve duas gran des ele i ções ge -
ra is, por meio das qua is a im pren sa bra si le i ra apren -
deu, com es for ça da com pe tên cia, a dis por de um
com por ta men to mais ana lí ti co, mais res pon sá vel,
me nos pas si o nal. Acon te ce que isso, la men ta vel men-
te, não pa re ce ter sido su fi ci en te para ope rar trans for-
ma ções ra di ca is na mí dia. Por ve zes, ain da pa re ce
pa de cer do mal da bis bi lho ti ce, da in tri ga, da má-fé,
in va li dan do todo um apren di za do a du ras pe nas con -
quis ta do. Isso tem-se re fle ti do so bre tu do ago ra, no
ins tan te em que o Bra sil se pre pa ra para a pri me i ra
dis pu ta pre si den ci al do mi lê nio, e a mí dia pa re ce es -
que cer-se de re qui si tos mí ni mos de res pe i to ao le i tor,
seja ele ele i tor, seja ele can di da to. Não há fiml de se -
ma na em que as re vis tas e os jor na is de cir cu la ção
na ci o nal não des pe jem nas ban cas do País exem pla-
res e mais exem pla res de edi ções que pri vi le gi am a
in fâ mia, o dis se-me-dis se, o bo a to mais es cra cha do,
em de tri men to da in for ma ção pre ci sa e ver da de i ra.

Des pro vi da, tal vez, de um sis te ma in ter no de
crí ti ca, de éti ca e de ava li a ção de pa u tas, a im pren sa
bra si le i ra tem in cor ri do em sub se qüen tes des li zes no
que toca à qua li da de das ma té ri as pro du zi das, res va-
lan do com fre qüên cia as sus ta do ra para um sen sa ci o-
na lis mo de mer ca do. Em vez de cum prir o ne ces sá rio
pa pel de di vul ga dor dos fa tos so ci a is re le van tes para
a for ma ção crí ti ca da cons ciên cia do ci da dão de mo-
cra ta, re duz-se a mero re pro du tor pu bli ci tá rio do en -
tre te ni men to glo ba li za do no País. Nada de ma is nis so
– afir ma ri am uns –, mas há de con vir que está por
pre va le cer um cer to gos to pelo exa ge ro, pelo es cân-
da lo, pelo con su mo fá cil, pelo des ta que àqui lo que
nos é fú til, po rém, co mer ci al men te útil – com per dão
do tro ca di lho.

Nes se sen ti do, no caso da mí dia, a ci da da nia
pa re ce ter sido con ver ti da num con jun to de con su mi-
do res, fic ti ci a men te vo ca li za dos por pes qui sas de
opi nião pú bli ca, que em pre gam me to do lo gia quan ti-
ta ti va, ne ces sa ri a men te re du to ra, e com pa u tas alhe i-
as aos re a is in te res ses e ne ces si da des dos le i to res e
dos es pec ta do res. Se, de um lado, os me i os de co mu-
ni ca ção de mas sa se en con tram ma jo ri ta ri a men te
sob a res pon sa bi li da de de em pre sas pri va das cu jas
de ci sões aten dem le gi ti ma men te aos de síg ni os de
seus aci o nis tas ou re pre sen tan tes, de ou tro, o pro du-
to jor na lís ti co é, in ques ti o na vel men te, um ser vi ço pú -
bli co, com ga ran ti as e pri vi lé gi os es pe cí fi cos pre vis-
tos em vá ri os ar ti gos da Car ta Mag na, o que pres su-

põe im pe ri o sas con tra par ti das em ma té ria de de ve-
res e de res pon sa bi li da des so ci a is.

Por isso mes mo, em re cen te se mi ná rio in ti tu la-
do “Impren sa e Dano Mo ral” – pro mo vi do pela Esco la
da Ma gis tra tu ra do Dis tri to Fe de ral e pela Asso ci a ção
Na ci o nal de Jor na is –, ma gis tra dos, ju ris tas e jor na-
lis tas se re u ni ram com o pro pó si to de de ba ter o tema
da li ber da de de im pren sa, da pro te ção à in ti mi da de, à 
vida pri va da, à hon ra e à ima gem das pes so as. Des sa
rica in te ra ção en tre o Ju di ciá rio e a im pren sa, ex tra-
iu-se uma sé rie de re co men da ções ao exer cí cio jor -
na lís ti co, no meio das qua is se des ta ca uma de ex tre-
ma sa be do ria, cujo con te ú do per mi to-me re pro du zir
ago ra: “Se ao di re i to à li ber da de de im pren sa, de in -
for ma ção jor na lís ti ca se con tra põe o di re i to à in vi o la-
bi li da de da in ti mi da de, da vida pri va da, da hon ra e da
ima gem, tem-se que este úl ti mo li mi ta o exer cí cio do
pri me i ro.”

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de es cla-
re cer que, em ab so lu to, sou re fra tá rio ao exer cí cio da
li ber da de de im pren sa no Bra sil. Pelo con trá rio, se
hoje pres to ho me na gem à mes ma é por que sou um fiel
se gui dor dos pre ce i tos de mo crá ti cos de uma Na ção,
cujo fun ci o na men to, com base no di re i to e na Lei, não
pode pres cin dir, em hi pó te se al gu ma, da pre sen ça vi gi-
lan te da im pren sa, da mí dia. Di an te do ex pos to, ra ti fi co
o pa pel in subs ti tu í vel dos me i os de co mu ni ca ção no
pro ces so de de mo cra ti za ção do País, sem o qual ja ma-
is te ría mos con quis ta do ní vel tão ele va do de res pe i to às 
ins ti tu i ções do Esta do de di re i to. Fa lhas há, mas nada
que nos im pe ça de su pe rá-las, com o tem po, com a de -
mo cra cia e com o em pe nho de to dos.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do-
res, o pro te ci o nis mo dos pa í ses ri cos, em vez de
abran dar-se, como to dos es pe ra vam, vem cres cen do
e se acir ran do. Pre o cu pa-nos so bre ma ne i ra esse no -
ci vo fe nô me no. A nós, Par la men ta res, aos Exe cu ti vos
es ta du a is e fe de ral, e a vá ri os dos nos sos se to res de
pro du ção. Pode-se, mes mo, di zer, que tam bém a opi -
nião pú bli ca bra si le i ra está bas tan te sen si bi li za da e
aler ta da quan to a essa ques tão.

Por isso, Sr. Pre si den te, traz-nos sa tis fa ção o
fato de im por tan tes ins ti tu i ções in ter na ci o na is con de-
na rem esse re no va do pro te ci o nis mo, que tan to pre ju-
di ca o Bra sil. Foi o caso, no dia 16 de maio pró xi mo
pas sa do, do co mu ni ca do con jun to, sem pre ce den tes,
as si na do pe las três prin ci pa is or ga ni za ções eco nô mi-
cas mul ti la te ra is, que são a Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio – OMD; o Ban co Mun di al e o Fun do Mo ne-
tá rio Inter na ci o nal – FMI.
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Nes se co mu ni ca do, as três ins ti tu i ções de cla ra-
ram: “Qu al quer me di da que au men te o pro te ci o nis mo é
no ci va. Tais ações re du zem as pers pec ti vas de cres ci-
men to onde o cres ci men to é mais ne ces sá rio. As ações
pro te ci o nis tas emi tem o si nal er ra do, ao res trin gir a ca -
pa ci da de de os go ver nan tes con quis ta rem apo io para
as re for mas ori en ta das para o mer ca do li vre.”

Pa la vras mu i to jus tas, Sr. Pre si den te, que se
apli cam a mu i tos pa í ses ri cos que abu sam do pro te ci-
o nis mo, eri gin do toda sor te de bar re i ras co mer ci a is.
Mas uma con de na ção di ri gi da, prin ci pal men te, sem
men ci o ná-lo, aos Esta dos Uni dos, que aca bam de
ele var as ta xas de im por ta ção de aço e de au men tar
sub sí di os a seus pro du tos agrí co las, pre ju di can do vá -
ri os pa í ses, en tre os qua is o Bra sil.

Re al men te, nu vens ne gras pa i ram so bre o co -
mér cio in ter na ci o nal. Quem de ve ria dar o exem plo,
não o dá. Como bem dis se o co mu ni ca do da OMC,
Ban co Mun di al e FMI: “Como po dem os lí de res de pa -
í ses em de sen vol vi men to de fen der a aber tu ra eco nô-
mi ca sem que a li de ran ça para isso par ta das na ções
mais ri cas? ”

De fato, o mais re cen te lan ce de pro te ci o nis mo
ame ri ca no nos atin ge di re ta men te. Já ví nha mos ten -
do di fi cul da des na ex por ta ção de vá ri os pro du tos
para os Esta dos Uni dos. As ta ri fas im pos tas por esse
país ao açú car, ao suco de la ran ja e às fo lhas de fu -
mos bra si le i ros são al tís si mas. Ago ra, es tão ame a ça-
dos, tam bém, nos so aço e nos sa soja.

Não bas tas sem es ta rem, nos úl ti mos anos, ca -
in do os pre ços de al guns de nos sos pro du tos de ex -
por ta ção, como café, car nes, fumo, açú car e aço, es -
ta mos en fren tan do o pro te ci o nis mo dos pa í ses ri cos.

Além da OMC, Ban co Mun di al e FMI, vá ri os pa í-
ses já con de na ram os re cen tes pas sos pro te ci o nis tas
da dos pelo go ver no ame ri ca no.

A luta do Bra sil no co mér cio in ter na ci o nal
está-se tor nan do mais di fí cil. Mas não nos fal tam,
para tra vá-la, me i os, ha bi li da de e ali a dos. E, como ve -
mos pelo co mu ni ca do con jun to OMC/Ban co Mun di-
al/FMI, ali a dos de peso.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal O Esta do
de S.Pa u lo, do dia 22 de abril de 2002, pu bli ca uma
de nún cia da mais alta gra vi da de para a sa ú de pú bli-
ca: “Uma nova es pé cie de gam bi ar ra co me ça a pro li-
fe rar en tre ser vi ços de sa ú de do País. Para evi tar que
al guns apa re lhos de di ag nós ti co por ima gem vi rem
fer ro-ve lho por fal ta de pe ças de re po si ção, em pre sas
es pe ci a li za das em con ser tos man têm em seus es to-

ques com po nen tes em bom es ta do, re ti ra dos de má -
qui nas já con de na das. Qu an do sur ge a opor tu ni da de,
é só re vi rar na es tan te, tro car a peça que bra da pela
usa da e pron to. A má qui na ain da re sis te mais tem po
an tes de ir para o lixo.”

Esses apa re lhos re ca u chu ta dos não apre sen-
tam a se gu ran ça nem a con fi a bi li da de que de vem ca -
rac te ri zar exa mes es pe ci a li za dos, para res pal dar di -
ag nós ti cos que en vol vem a sa ú de dos pa ci en tes e
ques tões de vida ou mor te.

O Pre si den te do Co lé gio Bra si le i ro de Ra di o-
lo gia, Alde mir Hum ber to So a res, afir ma que “Esses
equi pa men tos são ex tre ma men te de li ca dos. Eu não
co lo ca ria mi nha mão no fogo pela fi de li da de dos re -
sul ta dos apre sen ta dos por eles.”

Tra ta-se de algo mu i to gra ve, que me re ce uma
aten ção não ape nas do Con se lho Fe de ral de Me di ci-
na e dos Con se lhos Re gi o na is, mas tam bém da Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria do Mi nis té rio da Sa ú de, que não pode 
per mi tir que os pa ci en tes se jam sub me ti dos a exa-
mes ca ros cuja fi de dig ni da de é du vi do sa, po den do in -
du zir a di ag nós ti cos er ra dos e a tra ta men tos de con -
se qüên ci as ne ga ti vas para os pa ci en tes.

Não se pode tra tar o mais pre ci o so bem que
exis te, a vida das pes so as, com ne gli gên cia, com ir -
res pon sa bi li da de, com des res pe i to ao pró prio Có di go
de Éti ca de Me di ci na, que obri ga o mé di co a de sen-
vol ver to dos os es for ços pos sí ve is para as se gu rar a
sa ú de e a vida dos pa ci en tes, por uma ques tão de co -
mér cio, de apro ve i ta men to de apa re lhos su ca te a dos
e até mes mo “ca ni ba li za dos”.

Não é esse o com pro mis so éti co dos pro fis si o-
na is da Me di ci na, in frin gin do não ape nas as pec tos de 
um Có di go da pro fis são, mas po den do en vol ver tam -
bém as pec tos ci vis e cri mi na is, já que a vida dos pa ci-
en tes pode cor rer ris co ina ce i tá vel, por não aten de-
rem aos pro ce di men tos mé di cos mais ra ci o na is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo-
men to em que o Bra sil pro cu ra um ma i or com pro mis-
so com o so ci al, não po de mos de i xar que ob je ti vos
co mer ci a is en vol vam a Me di ci na, tor nan do os pa ci en-
tes ví ti mas de prá ti cas não- re co men dá ve is, ar ris ca-
das e pre ju di ci a is à sa ú de.

Já são mu i tos os pro ble mas en fren ta dos pe los
bra si le i ros na área da sa ú de: en fren ta mos a ca rên cia
de re cur sos, te mos cur sos de Me di ci na de fi ci en tes, e
os pro fis si o na is ne ces si tam de ma i or es pe ci a li za ção,
de aper fe i ço a men to con tí nuo e de equi pa men tos
ade qua dos e atu a li za dos.

Não po de mos ace i tar que exa mes que pe cam
pela fal ta de fi de dig ni da de pro du zam di ag nós ti cos
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equi vo ca dos, acar re tan do da nos à sa ú de e à vida dos 
pa ci en tes, em des res pe i to aos com pro mis sos de Éti -
ca da pro fis são mé di ca e em des res pe i to aos di re i tos
e ga ran ti as cons ti tu ci o na is dos bra si le i ros.

A sa ú de é um bem de va lor ines ti má vel, que
deve ser as se gu ra do a to dos, sem dis tin ção de clas se
so ci al ou po si ção eco nô mi ca.

Não po de mos per mi tir que ape nas aque les bra -
si le i ros que dis põem de mais re cur sos eco nô mi cos
te nham o pri vi lé gio de um tra ta men to de sa ú de cor re-
to e ade qua do.

De i xo aqui o meu ape lo ao Mi nis té rio da Sa ú de e
ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na, para que ana li sem
com ra pi dez e se ri e da de a gra vi da de des sa de nún cia
do jor nal O Esta do de S.Pa u lo e ado tem to das as pro -
vi dên ci as para que a sa ú de dos bra si le i ros não es te ja
em ris co, em de cor rên cia de apa re lhos de di ag nós ti co
por ima gem re ca u chu ta dos ou “ca ni ba li za dos”.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, de pú bli-
co, agra de cer a gen ti le za da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral por me ter en vi a do a pu bli ca ção 2001 Ca i xa For te,
na qual es tão con sig na das as prin ci pa is re a li za ções,
no ano pas sa do, des sa ins ti tu i ção fi nan ce i ra que, há
114 anos, ser ve ao Bra sil e aos bra si le i ros.

Não res ta dú vi da de que o even to mais re le van-
te para a Ca i xa em todo o ano de 2001 foi sua re es tru-
tu ra ção fi nan ce i ra, o que é re al ça do pela pu bli ca ção.
Ten do sido in clu í da no Pro gra ma de For ta le ci men to
das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Fe de ra is, cri a do pelo Go -
ver no Fe de ral no ano 2000, a Ca i xa Eco nô mi ca deu a
vol ta por cima. Por con ta da má ges tão de ad mi nis tra-
ções pas sa das, ali a da a de ci sões in fe li zes no que diz
res pe i to às re gras para fi nan ci a men to de imó ve is, do
qual o pas si vo do Fun do de Com pen sa ção das Va ri a-
ções Sa la ri a is (FCVS) é o ma i or exem plo; a Ca i xa
apre sen ta va gra ves de se qui lí bri os eco nô mi co-fi nan-
ce i ros. Como re sul ta do dis so, a ins ti tu i ção pas sou al -
guns pou cos anos sem po der fi nan ci ar a aqui si ção de 
imó ve is com re cur sos pró pri os.

O que fez o Go ver no Fe de ral? Re a li zou efi ci en te
e com ple xa ope ra ção de en ge nha ria fi nan ce i ra. Nes -
sa ope ra ção, as su miu-se a res pon sa bi li da de da
União em re la ção a pas si vos con tá be is do ban co,
como os re fe ren tes ao FCVS, — que, diga-se de pas -
sa gem, foi um sub sí dio que o povo bra si le i ro con ce-
deu à clas se mé dia e que teve sua par ce la no au men-
to da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria in ter na, — e as su-
miu-se tam bém a res pon sa bi li da de da União em re la-

ção aos cré di tos ad vin dos do re fi nan ci a men to das dí -
vi das dos Esta dos pelo pra zo de 30 anos, de acor do
com a Lei nº 8.727, de 1993; pro mo veu-se, ade ma is,
en con tro de con tas en tre a Ca i xa e o FGTS; trans fe-
riu-se o ris co das ope ra ções de cré di to com re cur sos
do FGTS para a União, quan do tais ope ra ções são re -
a li za das por ou tros agen tes fi nan ce i ros que não a Ca -
i xa; re a li zou-se a aqui si ção, pelo Te sou ro Na ci o nal,
de cré di tos do Ban co Cen tral jun to à Ca i xa; e cri ou-se
em pre sa não-fi nan ce i ra para ge rir os ati vos de se qui li-
bra dos do pon to de vis ta fi nan ce i ro, sem qual quer
pre ju í zo aos mu tuá ri os.

Essas tal vez te nham sido as prin ci pa is ope ra-
ções re a li za das para o sa ne a men to do ban co, que foi, 
mais uma vez, ca pi ta li za do pelo Te sou ro Na ci o nal. Eu 
lem bra ria, a esse pro pó si to, que isso tudo tem um
cus to, e não é ba ra to! Sin ce ra men te, eu es pe ro que
as ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is, como a Ca i xa,
pos sam, a par tir de ago ra, ter uma ges tão pro fis si o nal
e de i xar de ser o re po si tó rio da im pru dên cia, da de-
ma go gia, do cli en te lis mo ofi ci al, que tan tos pre ju í zos
traz ao con tri bu in te bra si le i ro. Pe ri o di ca men te go ver-
nos res pon sá ve is são obri ga dos a con ser tar os de sa-
cer tos de ad mi nis tra ções me nos com pro me ti das com 
o bom sen so e com a or dem das fi nan ças pú bli cas.

Como con se qüên cia da re es tru tu ra ção, a Ca i xa
vol tou a se en qua drar em to das as nor mas pru den ci a-
is que obri gam o sis te ma fi nan ce i ro, como em cer tas
re so lu ções do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e do
Ban co Cen tral que es ta be le cem exi gên ci as para o
pro vi si o na men to de ris co de cré di to e que fi xam co e fi-
ci en te mí ni mo en tre ati vo e pa tri mô nio lí qui do, essa
úl ti ma re sul tan te do Acor do de Ba si léia. O Go ver no
Fe de ral, ou tros sim, cri ou novo sis te ma em que sub sí-
di os con ce di dos fi cam ex plí ci tos no Orça men to Ge ral
da União. Assim, aca ba-se, pelo me nos em quan to
du rar este Go ver no, a prá ti ca de em pur rar os sub sí di-
os con ce di dos pe las po lí ti cas pú bli cas para de ba i xo
do ta pe te da con ta bi li da de das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras fe de ra is.

Além do mais — e isto é da má xi ma im por tân-
cia! —, a po lí ti ca que vi go ra hoje é con ce der sub sí dio
ape nas a quem pre ci sa de sub sí dio, ou seja, a fa mí li-
as de ba i xa ren da. Há dois pro gra mas prin ci pa is vol -
ta dos às fa mí li as de ba i xa ren da: o Pro gra ma Na ci o-
nal de Sub sí dio à Ha bi ta ção de Inte res se So ci al e o
Pro gra ma de Arren da men to Re si den ci al. Ambos con -
ce dem sub sí di os aos mu tuá ri os, sub sí di os ins cri tos
no Orça men to Ge ral da União.

Devo su bli nhar que a Ca i xa é res pon sá vel pelo
pa ga men to de be ne fí ci os de vá ri os pro gra mas so ci a-
is do Go ver no, vol ta dos a fa mí li as de ba i xa ren da.
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Entre eles, está o Bol sa Esco la, do Mi nis té rio da Edu -
ca ção; o Bol sa Ali men ta ção, do Mi nis té rio da Sa ú de;
o Bol sa-Ren da, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio; o Au xí lio-Gás, do Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia; o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til e
o Pro gra ma Agen te Jo vem de De sen vol vi men to, am -
bos do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al.
São to dos eles be ne fí ci os pa gos por meio de car tão
mag né ti co em po der do be ne fi ciá rio, o que eli mi na in -
ter me diá ri os, des vi os e cus tos bu ro crá ti cos adi ci o na-
is. Nos mu ni cí pi os que não con tam com agên cia da
Ca i xa nem com ca sas lo té ri cas, os pa ga men tos es tão
sen do re a li za dos em ter mi na is do ban co ins ta la dos
em ca sas co mer ci a is, como pa da ri as e mer ce a ri as,
em pro gra ma de cre den ci a men to de cor res pon den-
tes ban cá ri os.

As res pon sa bi li da des da Ca i xa não pa ram por
aí, como sa be mos. O ban co é agen te ope ra dor do
FGTS e, como tal, a par tir de ju nho des te ano, terá de
efe tu ar o pa ga men to do com ple men to da atu a li za ção
mo ne tá ria do fun do a cer ca de 40 mi lhões de tra ba-
lha do res. Tam bém é a ca i xa que paga aos tra ba lha-
do res, todo ano, o abo no sa la ri al vin cu la do ao
PIS/PASEP.

Esses fo ram al guns as pec tos que eu pin cei en -
tre a va ri a da gama de res pon sa bi li da des e de ati vi da-
des da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. A Ca i xa, não bas -
tas se seu lon go cur rí cu lo de ser vi ços pres ta dos à Na -
ção, fir ma-se, a cada dia, e cada vez mais, como o
ban co so ci al da União. A Ca i xa fez op ção mu i to cla ra
a res pe i to de sua cli en te la: são as pes so as de ba i xa
ren da, são as pe que nas e as mé di as em pre sas. É
tam bém o ban co ha bi ta ci o nal de que dis po mos para
aten der à cli en te la mais des fa vo re ci da, sem es que cer
da clas se mé dia, que, no en tan to, não fará jus, por que
não é cor re to, aos sub sí di os do Te sou ro Na ci o nal
des ti na dos ao mais po bres, sub sí di os que são pa gos
com o di nhe i ro ar re ca da do dos im pos tos de to dos os
bra si le i ros. Esta é a ori en ta ção eco nô mi ca que deve
ter um go ver no so ci al-de mo cra ta: dis tri bu ir ren da por
meio de po lí ti cas pú bli cas; trans fe rir ren da aos que se
si tu am na base da pi râ mi de so ci al!

A par tir do sa ne a men to fi nan ce i ro, a Ca i xa vol -
tou a em pres tar di nhe i ro para fi nan ci a men to de imó -
vel com re cur sos pró pri os. Não há me lhor no tí cia do
que essa, que es te ve pre sen te nos jor na is dos úl ti-
mos dias. Ago ra a Ca i xa po de rá fazê-lo, indo ao en -
con tro de sua vo ca ção, sem so frer a as fi xia dos pas si-
vos es can da lo sos de i xa dos por go ver nos im pre vi den-
tes, e cum prin do to dos os re qui si tos, in ter na ci o nal-
men te ace i tos, para a boa go ver na bi li da de ban cá ria.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vi -
ven do mo men tos de gran de in qui e ta ção no ce ná rio
so ci o e co nô mi co na ci o nal. A eco no mia não vai nada
bem e os for tes si na is de re ces são já fa zem par te das
aná li ses de vá ri os eco no mis tas.

No fi nal do mês de maio, com a di vul ga ção dos re -
sul ta dos da eco no mia re fe ren tes aos pri me i ros cin co
me ses des te ano, a de cep ção foi ge ral. Na Espla na da
dos Mi nis té ri os, prin ci pal men te nos ga bi ne tes dos con -
du to res da po lí ti ca eco nô mi ca, o si lên cio foi ge ral.

O pri me i ro im pac to foi pro vo ca do pela que da de
0,73% do Pro du to Inter no Bru to (PIB) em re la ção a
igual pe río do do ano pas sa do. O se gun do gol pe fi cou
por con ta da de sa ce le ra ção da ati vi da de eco nô mi ca,
que frus trou as me tas de de sen vol vi men to pre vis tas
para o pe río do em ques tão.

Se guin do os in di ca do res eco nô mi cos que são
am pla men te di vul ga dos pela mí dia, nos úl ti mos doze
me ses, o au men to do PIB foi de ape nas 0,29% con tra
1,3% para o in cre men to po pu la ci o nal. Como po de-
mos per ce ber, a com pa ra ção des ses ín di ces mos tra
que a eco no mia está em es ta do de es tag na ção.
Como se não bas tas se, os in ves ti men tos ex ter nos di -
mi nu em a olhos vis tos, as re co men da ções dos con -
sul to res in ter na ci o na is são ex tre ma men te ne ga ti vas
em re la ção ao nos so fu tu ro, e o cha ma do ris co Bra sil
está nas al tu ras, in clu si ve su pe ran do em mu i to a pon -
tu a ção atin gi da pela eco no mia me xi ca na.

As apli ca ções no mês de maio fi ca ram em tor no
de 1,2 bi lhão de dó la res con tra 2 bi lhões de dó la res
con ta bi li za dos no mês de abril, o que sig ni fi ca uma
que da de 40%. No que se re fe re ao rit mo da pro du ção
in dus tri al no Esta do de São Pa u lo, a que da foi de
1,7% no mês de abril. Em 2001, o dé fi cit bra si le i ro em
tran sa ções cor ren tes foi de 23 bi lhões de dó la res.

Ou tro dado ex tre ma men te pre o cu pan te é o
avan ço do de sem pre go que está de i xan do as au to ri-
da des eco nô mi cas so bres sal ta das. Se gun do es tu do
re cen te re a li za do pela Se cre ta ria de De sen vol vi men-
to, Tra ba lho e So li da ri e da de da Pre fe i tu ra de São Pa -
u lo, a taxa de de sem pre go do Bra sil já é a se gun da do 
mun do, e o nú me ro de de sem pre ga dos já che ga a 11
mi lhões 450 mil. O Bra sil só con se gue mes mo ga nhar
da Índia que tem 41 mi lhões 340 mil de sem pre ga dos,
mas tem uma po pu la ção de qua se 1 bi lhão e 50 mi -
lhões de ha bi tan tes e uma for ça de tra ba lho de cer ca
de 460 mi lhões de tra ba lha do res.

Na ver da de, as es ta tís ti cas bra si le i ras são som -
bri as e mos tram que o pró xi mo Pre si den te da Re pú-
bli ca vai ter de en fren tar enor mes de sa fi os para con -
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se guir equi li brar o País em uma cor da bam ba li gan do
os dois la dos de um gran de pre ci pí cio.

Os da dos pre li mi na res do Cen so 2000, di vul ga-
dos re cente men te pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia
e Esta tís ti ca (IBGE), re ve la ram um qua dro in qui e tan te
so bre o ta ma nho da mi sé ria bra si le i ra, que é re pre sen-
ta da por 54 mi lhões de pes so as e so bre a ver go nho sa
dis tri bu i ção da ren da na ci o nal. O pro ble ma da bru tal
con cen tra ção da ri que za nas mãos de uma mi no ria é,
sem ne nhu ma dú vi da, a ma i or das ba ta lhas que te mos
de tra var. Os da dos são trá gi cos e mos tram que, na úl ti-
ma dé ca da, o País não pro gre diu qua se nada nes se
cam po. Mu i to pelo con trá rio, o abis mo en tre po bres e ri -
cos tor nou-se ain da mais pro fun do. Assim, os 10% mais 
po bres só têm di re i to a 1% da ren da pro du zi da, en quan-
to os 10% mais ri cos apo de ram-se de 45,7% de toda a
ri que za. Por ou tro lado, os 50% mais po bres fi cam com
ape nas 14,5% da ren da e me ta de dos bra si le i ros ga-
nham ape nas dois sa lá ri os mí ni mos. O qua dro é ain da
mais de pri men te na Re gião Nor des te, onde 73% das
pes so as que tra ba lham não ga nham mais de dois sa lá-
ri os mí ni mos e ape nas 4% têm ren di men tos su pe ri o res
a 1.510 re a is men sa is.

O Cen so re ve lou, ain da, que mi lhões de bra si le i-
ros es tão re la ci o na dos na ca te go ria dos cha ma dos
“sem ren da”, ou seja, no úl ti mo de grau da con di ção
hu ma na. Nes se imen so uni ver so de pá ri as, en tre
1991 e 2000, o nú me ro de che fes de fa mí lia sem ren -
da tri pli cou, sal tan do de 1,4 mi lhão para 4,1 mi lhões,
o que é sim ples men te in dig no.

O novo re tra to do Bra sil mos tra do pe las in for ma-
ções do Cen so De mo grá fi co 2000, pelo me nos no
que se re fe re às de si gual da des so ci a is e de ren da,
nos de i xam de cep ci o na dos, por que os avan ços so ci-
a is po de ri am ter sido bem mais bri lhan tes.

Em ter mos de dis tri bu i ção de ren da, por exem -
plo, se gun do al guns ana lis tas, en tre 1990 e 1993, em -
bo ra a ren da to tal te nha di mi nu í do, cons ta tou-se que
hou ve uma me lho ra re la ti va na dis tri bu i ção. No pe río-
do en tre 1993 e 1996, que co in ci de tam bém com o
cha ma do pe río do de ouro do Pla no Real, hou ve um
au men to to tal da ren da e to das as clas ses so ci a is fo -
ram be ne fi ci a das. Fi nal men te, en tre 1996 e 1999,
con si de ra do como o pe río do das tur bu lên ci as e das
cri ses fi nan ce i ras mun di a is que atin gi ram em che io a
nos sa eco no mia, evi den te men te, hou ve um re flu xo
da ren da to tal e, até o mo men to atu al, os mais po bres
são os ma i o res per de do res.

Ape sar de tudo, o Cen so mos trou que hou ve
uma ex pan são do con su mo fa mi li ar de bens du rá ve is,
se gun do os ana lis tas, gra ças à ren da fa mi li ar. Nes se
caso, em bo ra a ren da in di vi du al não te nha cres ci do

na úl ti ma dé ca da, a ren da fa mi li ar pode ter tido uma
evo lu ção di fe ren te, e isso pode ter per mi ti do o aces so
dos mais po bres a uma ces ta de equi pa men tos do-
més ti cos tais como, re fri ge ra do res, te le vi so res, vi de o-
cas se tes, má qui nas de la var, fo gões e ou tros.

A Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os
(Pnad), do IBGE, mos tra que o per fil de dis tri bu i ção
de ren da mu dou mu i to pou co nes ses oito anos de Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Como dis se mos,
o Pla no Real, em seus mo men tos de ma i or su ces so,
trou xe al guns ga nhos aos tra ba lha do res de me no res
sa lá ri os. Em 1993, ou seja, an tes do iní cio do man da-
to do atu al Pre si den te da Re pú bli ca, os 10% mais ri -
cos de ti nham 49% do to tal de ren di men tos. Ao mes -
mo tem po, os 50% mais po bres fi ca vam ape nas com
12,9%. Já em 1995, essa si tu a ção me lho rou. Os 10%
mais ri cos fi ca vam com 47,1% e os 50% mais po bres
com 13,4%. Em 1999, a Pnad mos trou que os 10%
mais ri cos fi ca ram com 45,7% da ren da, en quan to os
50% mais po bres ga nha ram 14,5% do to tal. O qua dro
é de cep ci o nan te, po rém, quan do nos re fe ri mos à par -
ce la mais po bre da po pu la ção ocu pa da. Em 1993, os
10% mais po bres fi ca vam com ape nas 0,7% de toda a 
ren da pro du zi da. Em 1995, no auge do Pla no Real,
essa mes ma par ce la da po pu la ção me lho rou um pou -
co a sua con di ção e pas sou a re ce ber 1%. Entre tan to,
en tre 1995 e 1999 não hou ve qual quer al te ra ção na
dis tri bu i ção de ren da e os 10% mais po bres con ti nu a-
vam re ce ben do o mes mo 1%.

Con vém des ta car, igual men te, o co e fi ci en te de
Gini, que é o in di ca dor usa do pe los eco no mis tas para
me dir a con cen tra ção de ren da e cujo ín di ce va ria de
0 a 1. Assim, quan to mais um de ter mi na do nú me ro se 
apro xi ma de 1, sig ni fi ca ocor rên cia de ma i or con cen-
tra ção de ren da. Em 1993, an tes do Pla no Real, o ín -
di ce de Gini bra si le i ro era de 0,603. Em 1999, esse
mes mo in di ca dor era de 0,576. Mes mo com esse pe -
que no avan ço, é im por tan te res sal tar que o Bra sil não 
de i xou de ser um dos cam peões mun di a is de de si-
gual da de de ren da e de má dis tri bu i ção. La men ta vel-
men te, es ta mos in clu í dos en tre os cin co pa í ses com a 
pior dis tri bu i ção de ren da do mun do.

Di an te des se qua dro hu mi lhan te, con clu í mos
que os 54 mi lhões de bra si le i ros mi se rá ve is mos tra-
dos pelo Cen so e que não têm qual quer aces so aos
re cur sos, à sa ú de, à edu ca ção, à mo ra dia, en fim, à ci -
da da nia, es tão sen do es ma ga dos pelo atu al mo de lo
de de sen vol vi men to, que en ca ra as po lí ti cas so ci a is
como as pec tos to tal men te se cun dá ri os en tre as suas
es tra té gi as glo ba is.

Infe liz men te, as au to ri da des con ti nu am en ca-
ran do o so ci al com des ca so. O País gas ta mal, des via
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re cur sos dos pro gra mas mais im por tan tes, trans fe re
dé bi tos para exer cí ci os se guin tes, im pro vi sa e de i xa
de cum prir me tas es ta be le ci das, ca u san do im por tan-
tes pre ju í zos às fi nan ças pú bli cas e re tar dan do a so -
lu ção do so fri men to das po pu la ções ex clu í das. A res -
pe i to des se des ca so e da fal ta de en ga ja men to mais
sé rio na luta con tra a po bre za, um téc ni co do es ca lão
su pe ri or do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da
(IPEA) afir mou re cen te men te que se ria mais pro du ti-
vo se o di nhe i ro do so ci al fos se jo ga do de he li cóp te ro.

Não bas ta co lo car 95% das cri an ças na es co la,
re du zir a taxa de mor ta li da de in fan til, exi bir o nú me ro
de ca sas com te le vi so res, re fri ge ra do res, má qui na de 
la var e au to mó ve is. Como dis se mos no iní cio des te
pro nun ci a men to, se não en ca rar mos de vez, com dis -
po si ção e von ta de po lí ti ca, o de sa fio de com ba ter a
má dis tri bu i ção de ren da e aca bar com a mi sé ria que
nos ca u sa de son ra, con ti nu a re mos a ser um País de
ter ce i ra ca te go ria, ao lado de ou tros que já per de ram
há mu i to tem po um lu gar de pro je ção no fu tu ro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Sub co mis são
Per ma nen te do Ido so, da Co mis são de Assun tos So -
ci a is do Se na do Fe de ral, fez da cri a ção do Con se lho
sua prin ci pal ban de i ra de lu tas.

Com o pro pó si to de al can çar seu ob je ti vo, seus
mem bros ges ti o na ram in sis ten te men te pe ran te o Mi nis-
té rio da Jus ti ça, re no van do as ações a cada al te ra ção
que ocor ria na di re ção da que la Pas ta. Assim foi com o
Mi nis tro José Gre go ri, de po is com o Mi nis tro Aloy sio
Nu nes, am bos re ve lan do mu i to in te res se pela ma té ria
e, fi nal men te, com o Mi nis tro Mi guel Re a le Jú ni or. Em
to das as au diên ci as apre sen ta mos su ges tões para a
for ma ta ção do Con se lho Na ci o nal do Ido so, re co lhi das
en tre ido sos e téc ni cos em ge ron to lo gia so ci al.

Foi uma gran de vi tó ria. O Con se lho Na ci o nal dos
Di re i tos do Ido so era o ins tru men to que fal ta va para
com ple tar mos o ar ca bou ço ju rí di co que ba li za a po lí ti ca
do ido so em nos so País. Alguns equí vo cos na sua for -
ma ta ção não des lus tram o bri lho do êxi to al can ça do.
Suas cor re ções se rão ob je to das no vas lu tas.

No úl ti mo dia 13, em so le ni da de no Pa lá cio do Pla -
nal to, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca as si nou o De-
cre to nº 4227, cri an do o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos
do Ido so, com a si gla CNDI, vin cu la do à Se cre ta ria Na ci-
o nal dos Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça.

La men to que o Con se lho te nha sido cri a do com
atri bu i ção de ór gão consultivo quan do de ve ria ser
deliberativo; ou tra mo di fi ca ção que mu i to la men ta-

mos, é a que tor nou o Con se lho não paritário, dan do
ao Go ver no dez re pre sen tan tes e à so ci e da de ci vil
so men te nove. To da via, Sr. Pre si den te, a cri a ção do
Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so vem fa zer
jus ti ça a esse seg men to, par ce la sig ni fi ca ti va de bra -
si le i ros, pois já são 15 mi lhões de pes so as que es ta-
vam em des van ta gem em re la ção a ou tros se to res da
so ci e da de que já ha vi am sido aqui nho a dos com a cri -
a ção de seus con se lhos na ci o na is.

Por ser uma im por tan te con quis ta dos ido sos bra si-
le i ros, de ve mos dar co nhe ci men to ao País. O Con se lho
vem com ple tar a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, que foi cri a-
da pela Lei 8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994, mas até hoje
não con ta va com o seu prin ci pal ór gão nor ma ti za dor.

Pro cu ra re mos cor ri gir os equí vo cos co me ti dos vi -
san do a apri mo rar a atu a ção do co le gi a do, dan do ma i or
am pli tu de às com pe tên ci as do Con se lho. A Sub co mis-
são Per ma nen te do Ido so do Se na do Fe de ral terá pa pel
im por tan te nes sa luta, ago ra con tan do com a par ti ci pa-
ção efe ti va do jo vem Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos do
Ido so, que mu i to nos aju da rá. Pois o Con se lho, pelo ar ti-
go 3º, tem a mis são de su per vi si o nar, ava li ar e ela bo rar
pro po si ções ob je ti van do aper fe i ço ar a le gis la ção per ti-
nen te à Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so.

Res sal ta-se, ain da, a efe ti va des cen tra li za ção
po lí ti co-ad mi nis tra ti va e pela par ti ci pa ção de or ga ni-
za ções re pre sen ta ti vas dos ido sos na im ple men ta ção
de po lí ti cas, pla nos, pro gra mas e pro je tos de aten di-
men to ao ido so.

Os Con se lhe i ros que re pre sen ta rão o go ver no
vi rão dos Mi nis té ri os da jus ti ça, das Re la ções Exte ri-
o res, do Tra ba lho e Empre go, da Edu ca ção, da Sa ú-
de, da Cul tu ra, do Espor te e Tu ris mo, e do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, to dos com um Con se-
lhe i ro cada. Já o Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên-
cia So ci al, sur pre en den te men te, terá dois re pre sen-
tan tes, o que de i xa o Con se lho do Ido so não paritário,
já que a so ci e da de ci vil terá um con se lhe i ro a me nos!

La men ta mos que a so ci e da de ci vil te nha mi no-
ria! Acha mos que os ido sos me re cem ter um Con se-
lho paritário!

De se jo cha mar a aten ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res para a re a li da de de que já não so mos um
país de jo vens. As pes so as en ve lhe ci das, que já so -
mam 15 mi lhões, me re cem aten ção es pe ci al da so ci-
e da de. A dura re a li da de em nos so país, Sr. Pre si den-
te, é que o ser hu ma no bra si le i ro, quan do che ga aos
60 anos, e ten do acu mu la do gran de ex pe riên cia de
vida e uma enor me gama de co nhe ci men tos, os qua is
se ri am de enor me va lia para aju dar a re sol ver as
gran des ques tões que ator men tam a atu al so ci e da de
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bra si le i ra, é de i xa do de lado, dis cri mi na do, prin ci pal-
men te quan do têm a ou sa dia de que rer par ti ci par das
ações da fa mí lia ou da co mu ni da de!

Mais dis cri mi na do, ain da, quan do ten ta vol tar a tra -
ba lhar, par ti ci par da ca de ia pro du ti va, exer cer seu mais
ele men tar di re i to: o exer cí cio ple no de sua ci da da nia!

O Bra sil pre ci sa ser in clu í do, com toda ur gên cia,
en tre as na ções que uti li zam, de for ma cor re ta, a sua
im por tan te re ser va de sa be do ria, de ex pe riên ci as,
que são os seus ido sos!

A luta em de fe sa dos ido sos co me çou no Se na-
do Fe de ral, em 1990, por in ter mé dio da pri me i ra Sub -
co mis são do Ido so, en tão pre si di da pelo emi nen te
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

A Sub co mis são for mu lou o Pro je to de Lei
112/90. A Câ ma ra Fe de ral apro vou a Lei 8.842, dia 4
de ja ne i ro de 1994, sen do san ci o na da pelo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, com veto apos to no ca pí tu lo
que cri a va o Con se lho Na ci o nal do Ido so.

A Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so foi re gu la men ta da
em 1996, pelo De cre to 1948, de 3 de ju lho de 1996.
Só ago ra, em 2002, por tan to 8 anos de po is, ela é
com ple ta da com a cri a ção do Con se lho Na ci o nal dos
Di re i tos do Ido so.

Apro ve i to, Sr. Pre si den te, para di vul gar que a
Sub co mis são Per ma nen te do Ido so do Se na do Fe de-
ral pre ten de re a li zar audiências públicas nos estados, 
não só para es ti mu lar a cri a ção dos con se lhos es ta-
du a is e mu ni ci pa is dos ido sos, mas tam bém para co -
lo car em dis cus são os pro ble mas dos ido sos bra si le i-
ros, e tam bém para con vo car as au to ri da des e os téc -
ni cos em ge ral para que se in te grem na ba ta lha que
os ido sos tra vam na bus ca de sua va lo ri za ção e re in-
te gra ção so ci al. Nes sas au diên ci as, as Srªs. e os Srs.
Se na do res apro ve i ta rão para ou vir su ges tões e crí ti-
cas para ba li zar ain da mais as suas atu a ções no Con -
gres so Na ci o nal em de fe sa dos quin ze mi lhões de
ido sos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, é com sa tis fa ção que in for mo a
esta Casa que a Sub co mis são a que te nho a hon ra de 
pre si dir está pro vi den ci an do a com po si ção de um li -
vro, em que será di vul ga da a le gis la ção de pro te ção
ao ido so em vi gor, in clu in do o de cre to que cri ou o
Con se lho Na ci o nal do Ido so, além de re gis trar al gu-
mas im por tan tes opi niões de téc ni cos em en ve lhe ci-
men to hu ma no. Os exem pla res se rão dis tri bu í dos
gra tu i ta men te aos in te res sa dos no as sun to ido so.

Qu e ro re gis trar, Sr. Pre si den te que a Sub co mis-
são Per ma nen te do Ido so do Se na do Fe de ral vem re -
ce ben do gran de nú me ro de con sul tas e su ges tões
atra vés do te le fo ne 0800 61 22 11, do ser vi ço A VOZ

DO CIDADÃO do Se na do Fe de ral. Des ta ca-se o ele -
va do nú me ro de su ges tões e crí ti cas re la ci o na das
aos pro ble mas re la ci o na dos à sa ú de, e tan tas ou tras
re i vin di ca ções, como a que re ce bi nes ta se ma na, do
Se nhor Ail tom Mata, do Rio de Ja ne i ro, que tem mais
de 70 anos: Pe diu-me para que fi zés se mos al gu ma
co i sa para que os pa ga men tos dos pre ca tó ri os aos
ido sos fos sem fe i tos de for ma pri o ri tá ria, e ar gu men-
tou: “O Go ver no está de mo ran do tan to que, quan do
pa ga rem, nós os mais ve lhos, já te re mos mor ri do! O
que de se ja mos é ter o di re i to de re ce ber o que nos de -
vem o mais rá pi do pos sí vel, para que pelo me nos os
re mé di os de que pre ci sa mos a gen te pos sa com prar!”

Apro ve i to para in for mar que es tou en vi an do ofí -
cio ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so so lici-
tan do que Sua Exce lên cia de ter mi ne, com toda ur-
gên cia pos sí vel, o pa ga men to dos di re i tos ad qui ri dos
na jus ti ça a to dos os que te nham ul tra pas sa do os 60
anos de vida.

Fi na li zan do, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
que ro con ti nu ar re ce ben do o apo io dos meus pa res,
como tem acon te ci do até aqui, para pros se guir tra ba-
lhan do na bus ca da re in te gra ção so ci al dos ido sos,
tan to na co mu ni da de onde vi vem, como as su min do
pos tos de tra ba lho, vol tan do as sim ao se tor pro du ti vo
da na ção, pois o Bra sil não pode se dar ao luxo de
des per di çar o que em ou tros pa í ses é su per va lo ri za-
do: o co nhe ci men to e ex pe riên cia do ido so.

Era o que ti nha para o mo men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va ex tra or di ná ria a
re a li zar-se ama nhã, às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PARECER Nº 434, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 434,
de 2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is, so bre a
Men sa gem nº 110, de 2002 (nº 247/2002, na ori gem),
Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na-
do o nome do Se nhor Ri car do Oli va, para ser re con-
du zi do ao car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria, com man da to de três anos.

– 2 –
PARECER Nº 435, DE 2002
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(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 435,
de 2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is, so bre a
Men sa gem nº 111, de 2002 (nº 248/2002, na ori gem),
Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na-
do o nome do Se nhor Cláu dio Ma i e ro vitch Pes sa nha
Hen ri ques, para exer cer o car go de Di re tor da Agên -
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, com man da to de
três anos, na vaga do Se nhor Luiz Fe li pe Mo re i ra
Lima.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 1, de 2002 (nº 1.357/2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Pro to co lo
Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To-
das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, as -
si na do pelo go ver no bra si le i ro no dia 13 de mar ço de
2001, na sede das Na ções Uni das, em Nova Ior que,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 277, de 2002, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de abril pas sa do, quan do
teve sua dis cus são adi a da para a pre sen te data.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 152, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 152, de 2002 (nº 1.661/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Esta tu to
de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do
em 17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo Bra sil em 7 de 
fe ve re i ro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 448, de 2002, 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 Lú dio Co e lho.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 34, de 2002 (nº 975/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta
Ma ria de Je ti bá-ES a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma ria de Je ti bá,
Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 348, de 2002, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 37, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 37, de 2002 (nº 990/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cu tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam po Ale gre, Esta do de
Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 326, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Wal -
deck Orne las.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 52, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 52, de 2002 (nº 1.110/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a ACIEC 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe. Eu gê nio Cis-
má zia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ibi cuí, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 351, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com os 
agra de ci men tos da Pre si dên cia, prin ci pal men te ao
nos so Cri a dor, que tem aben ço a do esta Casa, está
en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 56 
mi nu tos.)

(OS 15903/02)
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Ata da 78ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria
em 5 de ju nho de 2002

4ª 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,
Mo za ril do Ca val can ti e Lú dio Co e lho

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de –  Adir Gen til –  Alber to Sil va – 
Álva ro Dias –  Ante ro Paes de Bar ros –  Anto nio Car -
los Jú ni or –  Antonio Car los Va la da res –  Ari Stad ler – 
Arlin do Por to –  Artur da Ta vo la –  Be ní cio Sam pa io – 
Ber nar do Ca bral –  Car los Be zer ra –  Car los Pa tro cí-
nio –  Ca sil do Mal da ner –  Chi co Sar to ri –  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
Ri be i ro –  Fran ce li no Pe re i ra –  Fre i tas Neto –  Ge ral-
do Cân di do –  Ge ral do Melo –  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 Edu ar do Du tra –  José Fo ga ça
–  José Jor ge –  José Ser ra –  Ju vên cio da Fon se ca – 
La u ro Cam pos –  Le o mar Qu in ta ni lha –  Lind berg
Cury –  Lú cio Alcân ta ra –  Lú dio Co e lho –  Luiz Ota vio
–  Ma gui to Vi le la –  Ma ria do Car mo Alves –  Mar lu ce
Pin to –  Ma u ro Mi ran da –  Mo re i ra Men des –  Mo za ril-
do Ca val can ti –  Na bor Jú ni or –  Ney Su as su na – 
Osmar Dias –  Pa u lo Har tung –  Pa u lo Sou to –  Pe dro
Si mon –  Ra mez Te bet –  Re gi nal do Du ar te –  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 oto nio Vi le la Fi lho – 
Tião Vi a na –  Val mir Ama ral –  Wal deck Orne las – 
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 74 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nu 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. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 329, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, 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 306, de 2002, que so li ci ta a in clu são, em
Ordem do Dia, do Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 
1999.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Edi-
son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia de fe re o re que ri men to com fun da men to no dis-
pos to no art. 256, § 2º, in ci so I, do Re gi men to Inter no.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 1999, a
que se re fe re o re que ri men to lido, re tor na ao exa me
das Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para o exa me das emen -
das de ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to de re so lu ção 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:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2002

Re no va o pra zo fi xa do pelo art. 4º
da Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do
Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica re no va do, por mais du zen tos e se -

ten ta dias, o pra zo fi xa do no art. 4º da Re so lu ção nº
20, de 2001.

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

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral,
au to ri zou o Esta do da Ba hia a re no var, am pli ar e ade-
quar as ga ran ti as pres ta das às ope ra ções de cré di to
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con tra ta das no âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção
da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, no va lor glo bal de
R$91.600.000,00 (no ven ta e um mi lhões e se is cen tos
mil re a is), já au to ri za das pe las Re so lu ções nº 68, de
1998, e 71, de 1999, am bas do Se na do Fe de ral.

Dada a abran gên cia e com ple xi da de do Pro gra ma
que en vol ve di ver sos to ma do res (pro du to res ru ra is) até
esta data, um pe que no nú me ro de con tra tos foi as si na do.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res para a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Pa u lo Sou to.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2001

Au to ri za o Esta do da Ba hia a re no var,
am pli ar e ade quar as ga ran ti as pres ta das
às ope ra ções de cré di to con tra ta das no
âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, no va lor glo bal
de R$91.600.000,00 (no ven ta e um mi lhões
e se is cen tos mil re a is), já au to ri za das pe-
las Re so lu ções nº 68, de 1998, e 71, de
1999, am bas do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a re no-

var, am pli ar e ade quar as ga ran ti as pres ta das às ope -
ra ções de cré di to con tra ta das no âm bi to do Pro gra ma
de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, no
va lor glo bal de R$91.600.000,00 (no ven ta e um mi -
lhões e se is cen tos mil re a is), já au to ri za das pe las Re -
so lu ções nºs 68, de 1998, e 71, de 1999, am bas do
Se na do Fe de ral.

Art. 2º As ga ran ti as a se rem re no va das, ade qua-
das e am pli a das de ve rão ob ser var o es ta be le ci do na
Re so lu ção nº 2.848, de 2001, do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, e as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I - va lor da ope ra ção: R$91.600.000,00 (no ven ta
e um mi lhões e se is cen tos mil re a is);

II – taxa de ju ros: 9,75% a.a. (nove in te i ros e se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), 4,00%
a.a. (qua tro por cen to ao ano), e 6,00% a.a. (seis por
cen to ao ano), de pen den do do sub pro gra ma;

III – ga ran tia: Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral – FPE e Fun do de De sen vol-
vi men to So ci al e Eco nô mi co – FUNDESE;

IV – con di ções de pa ga men to: pra zo de ca rên-
cia de até três anos e de re em bol so de até dez anos;

V – fi na li da de: Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na.

Art. 3º Na data da con tra ta ção da ope ra ção de cré -
di to de ve rá ser efe tu a da a apre sen ta ção das con tra ga-

ran ti as e pro vas de adim plên cia dos to ma do res de cré di-
to, de que tra ta o art. 19 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, jun to aos agen tes fi nan ce i ros.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen-
tos e se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 6 de se tem bro de 2001. - Se -
na dor Edi son Lo bão, Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Inte ri no.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 68, DE 1998

Au to ri za o Esta do da Ba hia a con ce-
der ga ran ti as e con tra ga ran ti as às ope ra-
ções de cré di to a se rem con tra ta das no
âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, jun to às ins ti-
tu i ções de cré di to ofi ci a is.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a con ce-

der ga ran ti as, no va lor de até R$25.800.000,00 (vin te
e cin co mi lhões e oi to cen tos mil re a is), às ope ra ções
de cré di to a se rem con tra ta das no âm bi to do Pro gra-
ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra, jun to às
ins ti tu i ções de cré di to ofi ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
des te ar ti go se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to do
con tro le da do en ça ”Vas sou ra de Bru xa” e à re cu pe ra-
ção da pro du ti vi da de e da com pe ti ti vi da de da la vou ra
ca ca u e i ra ba i a na.

Art. 2º As ope ra ções de cré di to re fe ri das no ar ti-
go an te ri or de ve rão ob ser var as se guin tes con di ções
fi nan ce i ras:

I – vo lu me de re cur sos: R$215.000.000,00 (du -
zen tos e quin ze mi lhões de re a is) para o pe río do de
1998 a 2000;

II –  taxa de ju ros: mé dia de 5% a.a. (cin co por
cen to ao ano);

III –  in de xa dor: TJLP;
IV –  des ti na ção dos re cur sos: con tro le da do en-

ça ”Vas sou ra de Bru xa“, den tro do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na;

V – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em de zes se is par ce las se mes-

tra is, após ca rên cia de dois anos;
b) dos ju ros: exi gí ve is se mes tral men te, sem pe -

río do de ca rên cia.
VI –  ga ran ti as: Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -

dos –  FPE e re cur sos do Fun do de De fe sa da Eco no-
mia Ba i a na –  FUNDECON.
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Art. 3º A con ces são de ga ran ti as e con tra ga ran-
ti as re fe ri das no art. Lº não será com pu ta da para efe i-
to de apu ra ção dos li mi tes fi xa dos no art. 4º da Re so-
lu ção nº 69, de 1995, do Se na do Fe de ral.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen-
tos e se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 1º de ju lho de 1998. –  Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.
....................................................................................

RESOLUÇAO Nº 71, DE 1999

Au to ri za o Esta do da Ba hia a pres-
tar ga ran tia e con tra ga ran tia às ope ra-
ções de cré di to con tra ta das no âm bi to
do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra
Ca ca u e i ra Ba i a na, re gu la men ta do pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal no va lor de 
R$15.000.000,00 (quin ze mi lhões de re a-
is), sen do R$14.400.000,00 (ca tor ze mi-
lhões e qua tro cen tos mil re a is) re fe ren te
à re no va ção da ope ra ção au to ri za da pela 
Re so lu ção nº 105, de 1997, do Se na do
Fe de ral, e R$600.000,00 (se is cen tos mil
re a is) re la ti vo ao re sí duo da mar gem não
uti li za da da pri me i ra eta pa do Pro gra ma.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a pres tar

ga ran tia e con tra ga ran tia às ope ra ções de cré di to
con tra ta das no âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção
da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, re gu la men ta do pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no va lor de
R$15.000.000,00 (quin ze mi lhões de re a is)

Pa rá gra fo úni co. Dos re cur sos a se rem con tra ta-
dos, R$14.400.000,00 (ca tor ze mi lhões e qua tro cen-
tos mil re a is) re fe rem-se à re no va ção da ope ra ção au -
to ri za da pela Re so lu ção nº 105, de 1997, do Se na do
Fe de ral, e R$600.000,00 (se is cen tos mil re a is) re la ti-
vo ao re sí duo da mar gem não uti li za da da pri me i ra
eta pa do Pro gra ma.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I –  va lor da ope ra ção: R$15.000.000,00 (quin ze
mi lhões de re a is) ;

II – taxa de ju ros: mé dia de 4% a.a. (qua tro por
cen to ao ano) exi gí ve is se mes tral men te na ca rên cia e 
na amor ti za ção;

III – ín di ce da atu a li za ção: TJLP;
IV –  ga ran ti as: Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -

dos e do Dis tri to Fe de ral –  FPE e re cur sos do Fun do
de De fe sa da Eco no mia Ba i a na –  FUNDECON;

V –  fi na li da de: Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na;

VI –  con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em de zes se is par ce las se mes-

tra is, após ca rên cia de dois anos;
b) dos ju ros: exi gí ve is se mes tral men te, sem pe -

río do de ca rên cia.
Art. 3º Na data da con tra ta ção da ope ra ção de

cré di to, de ve rão ser apre sen ta das as con tra ga ran ti as
e pro vas de adim plên cia dos to ma do res de cré di to
aos agen tes fi nan ce i ros, con for me su ge ri do no Pa re-
cer De dip-99/033 do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen-
tos e se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 13 de de zem bro de 1999. – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je to
será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com pe ten tes.

Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao 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, está
pres tes a ser im plan ta do no Bra sil um novo mo de lo de 
te le vi são. Uti li za mos em nos so País o sis te ma ana ló-
gi co, que de ve rá ser subs ti tu í do ain da nes te ano ou
no pró xi mo, em de cor rên cia de uma de ci são do Go-
ver no, por in ter mé dio da Ana tel. Essa mu dan ça do
pa drão de te le vi são no Bra sil en vol ve uma luta acir ra-
da en tre os três sis te mas hoje do mi nan tes no mun do
in te i ro: o ame ri ca no, o ja po nês e o eu ro peu, mais de
per to o sis te ma in glês.

Esses três sis te mas es tão dis pu tan do o mer ca do
bra si le i ro, e os lob bi es es tão fun ci o nan do a todo va por,
por que a te le vi são di gi tal, nes ses pró xi mos dez anos,
pro pi ci a rá ne gó ci os da or dem de US$100 bi lhões.

Para que V. Exªs pos sam aqui la tar a im por tân cia
des sa mu dan ça, os qua tro ca na is prin ci pa is de te le vi-
são do Bra sil que par ti ci pa vam da Asso ci a ção Bra si le i ra
de Emis so ras de Rá dio e Te le vi são – Abert – se di vi di-
ram. A Re cord, a Ban de i ran tes e o SBT re sol ve ram cri ar
uma nova en ti da de, di fe ren ci a da da Rede Glo bo, sob a
ale ga ção de que esta emis so ra luta te naz men te pela
im plan ta ção no Bra sil do sis te ma ja po nês, que, pos si-
vel men te, não é o da pre fe rên cia das de ma is.

O Go ver no terá de to mar uma de ci são, que vai
re per cu tir na ge ra ção de em pre gos, na mu dan ça do
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mo de lo tec no ló gi co da te le vi são no Bra sil e no uso
pelo con su mi dor dos ser vi ços que se rão pres ta dos fu -
tu ra men te pela te le vi são di gi tal. A meu ver, o Go ver no
não de ve ria to mar essa de ci são ago ra, mas de i xá-la
para o ou tro Go ver no, a par tir do pró xi mo ano, haja vis ta
tra tar-se de um ne gó cio de US$100 bi lhões. Isso não
pode ser de ci di do as sim, numa dis pu ta acir ra da en tre
po de ro sos da co mu ni ca ção no Bra sil. É pre ci so que o
Go ver no aja com mu i ta ca u te la e que a Ana tel, an tes
dos pro ce di men tos le ga is para as li ci ta ções, aten te para 
esse fato po lí ti co da mais alta mag ni tu de.

Sa be mos que a te le vi são di gi tal vai me lho rar a
ima gem dos apa re lhos no Bra sil, fa zen do de sa pa re-
cer os chu vis cos e fan tas mas, com som de CD. A te le-
vi são e a Inter net po de rão in te ra gir, e tam bém será
pos sí vel sua con ju ga ção aos ce lu la res de ter ce i ra ge -
ra ção; ou seja, uma ima gem de te le vi são será ge ra da
tam bém para os ce lu la res de ter ce i ra ge ra ção, os 3G.

Ora, é uma mu dan ça tec no ló gi ca re vo lu ci o ná ria
que vai acon te cer no Bra sil, e pou cos es tão aten tan-
do para a im por tân cia do fato. O Bra sil, há mu i tos
anos, está mer gu lha do no mo de lo PAL-M, sis te ma ti -
pi ca men te bra si le i ro, já de fa sa do, ul tra pas sa do pe las
no vas tec no lo gi as que sur gi ram.

Alguns di zem que o me lhor é o mo de lo ja po nês,
que con se gue so mar as qua li da des dos mo de los ame -
ri ca no e eu ro peu. Ou tros con tes tam, ale gan do que o
sis te ma ja po nês ain da está em fase de ex pe ri men ta ção
no Ja pão, en quan to os de ma is já es tão sen do uti li za dos
a con ten to nos Esta dos Uni dos e na Eu ro pa.

Não to ma rei par ti do, por que não sou téc ni co no
as sun to. Estou ape nas in te res sa do em que o Bra sil
ado te o me lhor pa drão para a nos sa te le vi são.

Por tan to, Sr. Pre si den te, mi nhas pa la vras nes te
ins tan te vi sam a cha mar a aten ção do Go ver no para a 
im por tân cia da im ple men ta ção no Bra sil de um novo
mo de lo de te le vi são, com a subs ti tu i ção do sis te ma
ana ló gi co pelo di gi tal, o que im pli ca me lhor qua li da de
e avan ço nas co mu ni ca ções do nos so País, que vai
se igua lar aos pa í ses do Pri me i ro Mun do. O Bra sil
terá uma te le vi são di gi tal de boa qua li da de, uma te le-
vi são di gi tal in for ma ti va, por que po de re mos usar am -
pla men te a Inter net e, como eu dis se, o pró prio te le fo-
ne ce lu lar de ter ce i ra ge ra ção.

O avan ço das te le co mu ni ca ções, Sr. Pre si den-
te, tem sido um fe nô me no ex tra or di ná rio, de im por-
tân cia in cal cu lá vel para a vida con tem po râ nea. As
tec no lo gi as di gi ta is, in cor po ra das aos me i os de co-
mu ni ca ção, têm con tri bu í do enor me men te para au-
men tar a ve lo ci da de da glo ba li za ção, esse fe nô me no
con tem po râ neo que en vol ve to dos os po vos, ge ran do

mais con for to, mais re cur sos, mais opor tu ni da des e
mais ne gó ci os.

Ain da que não es te ja no mes mo pa ta mar dos pa í-
ses di tos de sen vol vi dos, o Bra sil par ti ci pa ati va men te
da re vo lu ção di gi tal, já ten do avan ça do bas tan te nos
cam pos da te le fo nia, da Inter net e da te le vi são a cabo.
O País pre pa ra-se, ago ra, para um novo sal to e es tu da
a ma ne i ra pela qual in gres sa rá no mun do da TV di gi tal.

Há cer ca de três anos, a Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções (Ana tel) es tu da o as sun to, pre pa-
ran do-se para de ci dir uma dis pu ta que en vol ve três
tec no lo gi as de TV di gi tal em luta pelo mer ca do bra si-
le i ro, com um po ten ci al es ti ma do de US$100 bi lhões
nos pró xi mos dez anos.

Nes te pon to, é fun da men tal lem brar que a te le-
vi são di gi tal não é ape nas uma te le vi são mais so fis ti-
ca da, com som e ima gem me lho res. A pla ta for ma di -
gi tal, uma vez ins ta la da, cria um mo de lo de ne gó cio
com ple ta men te di fe ren te para a te le vi são, por que
per mi te a pres ta ção de uma sé rie de ou tros ser vi ços.
Isso faz com que se te nha que re de se nhar o mo de lo
de ne gó cio, re cep ci o nan do to das es sas pos sí ve is
apli ca ções, como dis se o ex-Pre si den te da Ana tel,
Re na to Gu er re i ro.

Assim, o que pa re cia ser ape nas uma op ção por 
um for ma to tec no ló gi co re ve lou-se uma mu dan ça tre -
men da men te mais im por tan te. É que, além dos be ne-
fí ci os di re tos da in tro du ção des se pa drão de te le vi são
no Bra sil, o Go ver no bra si le i ro per ce beu que se ria
opor tu no vin cu lar esse avan ço ao mo de lo de ne gó ci-
os de im por tân cia es tra té gi ca ca paz de pro por ci o nar
ao País um bom nú me ro de van ta gens eco nô mi cas,
in dus tri a is, tec no ló gi cas e co mer ci a is, se gun do o jor -
nal O Esta do de S. Pa u lo do úl ti mo dia 26.

A de ci são tor nou-se, as sim, bas tan te mais com -
ple xa. Para dar idéia do con jun to de fa to res que a en -
vol ve, a Argen ti na já ha via to ma do a sua de ci são, es -
co lhen do o mo de lo ame ri ca no. Mas, di an te da pos si-
bi li da de de os pa í ses do Mer co sul to ma rem uma ou -
tra de ci são, a Argen ti na re cu ou e ago ra dis cu te uma
so lu ção con jun ta.

Assim, no mês de maio des te ano, os pre si den tes
dos ór gãos re gu la do res do Bra sil, Argen ti na, Pa ra guai e 
Uru guai, mais re pre sen tan tes do Chi le e da Bo lí via, re u-
ni ram-se em Bu e nos Ai res para con ver sar so bre os
avan ços de seus es tu dos a pro pó si to dos pa drões de
TV di gi tal e da ter ce i ra ge ra ção de te le fo nia mó vel, ao
qual a TV di gi tal está es tre i ta men te li ga da.

A es co lha deve acon te cer so bre um dos três sis -
te mas em aná li se: o ATSC, ame ri ca no, lan ça do em
1998 e já uti li za do por 28 es ta ções de te le vi são em
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dez ci da des dos Esta dos Uni dos; o DVB, eu ro peu, uti-
li za do na Ingla ter ra e em im plan ta ção na Eu ro pa Con -
ti nen tal; e o ISDB-T, ja po nês, que deve en trar em ope -
ra ção no Ja pão em 2003.

O pro ces so de es co lha não é sim ples. As prin ci-
pa is re des de te le vi são bra si le i ras, por exem plo, não
es tão fa lan do a mes ma lin gua gem quan do se tra ta de
de ci são so bre a im plan ta ção da TV di gi tal no País, se -
gun do a Fo lha de S.Pa u lo, de 4 de mar ço pas sa do.
Esse de sen ten di men to aca bou le van do à frag men ta-
ção da Asso ci a ção Bra si le i ra de Emis so ras de Rá dio
e Te le vi são (Abert), em mar ço, com a sa í da das re des
Re cord, Ban de i ran tes e SBT.Cu ri o so é que nem mes -
mo as três dis si den tes têm ain da con sen so for ma do
so bre o as sun to, se gun do a Fo lha.

A Abert e a So ci e da de Bra si le i ra de Enge nha ria
de Te le vi são (SET) vêm re a li zan do tes tes com os três
sis te mas e são fa vo rá ve is ao sis te ma ja po nês. De acor -
do com a Fo lha de S.Pa u lo, a Ban de i ran tes des con fia
que ape nas os in te res ses da Glo bo es te jam sen do le -
va dos em con ta e não con cor da com a pres são da con -
cor ren te por uma so lu ção rá pi da, até por não ter os re -
cur sos ne ces sá ri os à aqui si ção dos equi pa men tos para 
a re a li za ção da tran si ção de ime di a to.

Enquan to isso, ame ri ca nos e eu ro pe us tam bém
tra ba lham pe los seus sis te mas. Lu tan do pelo sis te ma
eu ro peu, es ti ve ram em Bra sí lia a Mi nis tra do Co mér-
cio bri tâ ni ca, Ba ro ne sa Eli za beth Symons, e o Co mis-
sá rio de Co mér cio da União Eu ro péia, Pas cal Lamy.
Pela ATSC, ame ri ca na, tem vin do ao Bra sil Ro bert
Gra ves, cuja ação tem sido re for ça da pela Se cre ta ria
de Esta do e pelo Fe de ral Com mu ni ca ti ons Com mis si-
on, a agên cia ame ri ca na de co mu ni ca ções.

Em meio a tan tas pres sões, V. Exªs po dem ava -
li ar as di fi cul da des vi ven ci a das pela Ana tel para re -
sol ver tão de li ca do e tão im por tan te pro ble ma, pois
ca be rá à Ana tel, em úl ti ma aná li se, es co lher a me lhor
op ção en tre os três pa drões.

Entre ou tras co i sas, se rão cru ci a is o mo men to
da es co lha e as con tra par ti das exi gi das, como, por
exem plo, a ob ten ção de um as sen to para Ana tel no
co mi tê que to ma rá as de ci sões so bre a evo lu ção do
pa drão que vier a ser es co lhi do. O que se es pe ra com
isso é que o Bra sil não fi que a re bo que das de ci sões
dos pa í ses de ten to res da tec no lo gia de trans mis são,
po den do in ter fe rir nas mu dan ças que se ope ra rão no
sis te ma que for ado ta do.

Ou tra pre o cu pa ção im por tan te ao fa zer essa es -
co lha é não re pe tir o erro co me ti do na im plan ta ção da 
te le vi são em co res no Bra sil, como ad ver te o Pro fes-
sor Vi cen te Gos ci o la, da Fa cul da de Se nac de Co mu-

ni ca ção e Artes. Ele lem bra que se op tou pela hi bri di-
za ção das nos sas con di ções de trans mis são com o
sis te ma ale mão PAL, que ge rou o sis te ma PAL-M.

Obti ve mos, com isso, con di ções com pa rá ve is
às dos me lho res sis te mas co lo ri dos do mun do. Con -
tu do, pos te ri or men te, por fal ta de in ves ti men to e de
es tí mu lo ao de sen vol vi men to da tec no lo gia, o sis te-
ma PAL-M fi cou iso la do, tan to do pon to de vis ta tec no-
ló gi co, quan to do co mer ci al.

Ou tro as pec to im por tan te a ser le va do em con ta
é a tran si ção gra du al do sis te ma ana ló gi co para o sis -
te ma di gi tal. A Ana tel ga ran te que irá es ta be le cer um
pe río do de tran si ção de dez anos. Para a Agên cia, en -
quan to mais de 95% dos te le vi so res do País não fo -
rem di gi ta is, o sis te ma ana ló gi co não será de sa ti va do.

É im pres cin dí vel que isso seja as se gu ra do, por -
que não se pode for çar um pro ces so de tro ca, es pe ci-
al men te em um País em que há, como se sabe, sé ri os
pro ble mas de ren da, um País po bre, com de si gual da-
des so ci a is, como é o Bra sil. Ade ma is, não se ria cor -
re to, do pon to de vis ta am bi en tal, su ca te ar mi lhões de 
apa re lhos de te le vi são do sis te ma ana ló gi co para
subs ti tuí-los pe los te le vi so res do sis te ma di gi tal.

Ou tra ques tão que pre ci sa ser exa mi na da com
aten ção é a das te le vi sões pú bli cas, que di fi cil men te
te rão re cur sos para a aqui si ção de equi pa men to di gi-
tal e cor rem o ris co de fi car para trás. Elas já co me ça-
ram a se mo vi men tar. De acor do com a Fo lha de
S.Pa u lo, 23 das 25 te le vi sões pú bli cas do País se re -
u ni ram re cen te men te para de ci dir como lu tar por uma 
so lu ção que as aju de a fa zer essa tran si ção. No en -
con tro, elas de ci di ram co brar dos can di da tos aos Go -
ver nos fe de ral e es ta du a is com pro mis sos pú bli cos de 
cam pa nha no sen ti do de que haja re cur sos ofi ci a is
para que elas pos sam se equi par. De qual quer sor te,
é pre ci so aten ção para que essa ques tão seja le va da
em con ta e es ses ca na is de te le vi são de in te res se pú -
bli co não se jam con de na dos ao de sa pa re ci men to.

Mas o mais com ple xo mes mo será a es co lha em 
si do sis te ma que ire mos ado tar. A de ci são não é fá cil
e des per tou até mes mo a aten ção do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Fala-se em usar essa es co-
lha para a ob ten ção de van ta gens co mer ci a is para o
País. De todo modo, ela não será to ma da no mês de
ju lho, como es ta va pre vis to.

De acor do com a Fo lha de S. Pa u lo, do úl ti mo
dia 22, o Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Ju a rez Qu a-
dros, dis se que a Ana tel está ava li an do um novo “cro -
no gra ma pos sí vel” e que a de ci são fi nal será do Go -
ver no, com par ti ci pa ção do Le gis la ti vo. Ain da bem
que será com a par ti ci pa ção do Le gis la ti vo!
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com a per mis são de V. Exª, Sr. Pre si den te,
con ce de rei um apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
do Rio de Ja ne i ro, o que para mim é uma gran de hon -
ra já que S. Exª é um es tu di o so de to dos os ma ti zes
da eco no mia bra si le i ra e in ter na ci o nal.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, é bon da de de V. Exª.
Qu e ro cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de e pela lu ci-
dez do seu dis cur so, pois a ques tão que V. Exª le van ta
– a im plan ta ção da nova tec no lo gia di gi tal – é mu i to
im por tan te, vis to que não é so men te uma ques tão
eco nô mi ca, mas tam bém po lí ti ca. E, sa bi a men te, a
de ci são so bre o as sun to foi trans fe ri da para o pró xi mo
Go ver no, já que se ria pre ci pi ta do tomá-la ago ra, uma
vez que a pres sa ex ces si va pode re dun dar em in ves ti-
men tos mu i to além do po der aqui si ti vo da po pu la ção,
como acon te ceu com as TVs por as si na tu ra, que ima -
gi na ram que o mer ca do iria res pon der com uma de -
man da mu i to ma i or. Por tan to, é pre ci so ter ca u te la
nes sa de ci são e no mo men to de fa zer essa trans for-
ma ção. Tam bém é pre ci so pre pa rar, como V. Exª diz
mu i to bem, as te le vi sões pú bli cas para que pos sam
acom pa nhar as de ma is na ado ção da nova tec no lo-
gia. Nes se sen ti do, o Se na do tem que par ti ci par da
de ci são e tem que to mar co nhe ci men to de to das as
ne go ci a ções. Cum pri men to V. Exª pela lu ci dez do dis -
cur so e pela opor tu ni da de de fazê-lo nes te mo men to.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª tem ra zão.
O Bra sil não pode se apres sar di an te de uma mu dan-
ça tec no ló gi ca tão avan ça da, tão im por tan te, como a
im plan ta ção da te le vi são di gi tal em nos so País. Isso
não vai im pli car ape nas mu dan ças na tec no lo gia,
mas tam bém ga nhos para o Bra sil, que se rão ma i o res
ou me no res, de pen den do das ne go ci a ções que se-
jam fe i tas pelo fu tu ro Go ver no.

E se este Go ver no re sol veu de i xar a de ci são para
o pró xi mo Go ver no, como V. Exª dis se, agiu sa bi a men te.
Ape sar de ser um ho mem de opo si ção, re co nhe ço as
de ci sões cor re tas que são to ma das pelo Go ver no, e
uma de las é esta: não de i xar que ques tão tão com ple xa
como a im plan ta ção da te le vi são di gi tal seja fe i ta de afo -
ga di lho, pre ju di can do in te res ses do Bra sil e, con se-
qüen te men te, po den do atra sar a sua im plan ta ção, haja
vis ta que nem to dos os ca na is de te le vi são te rão con di-
ções fi nan ce i ras, tec no ló gi cas ou eco nô mi cas para a
implan ta ção des se ser vi ço no Bra sil.

É pre ci so que haja um tem po, uma qua ren te na,
para que to dos te nham opor tu ni da de de im plan tar o
ser vi ço. Para tan to, que seja pro por ci o na do aos ca na-
is de te le vi são de me nor con di ção eco nô mi ca o di re i to
ao fi nan ci a men to, não só na ci o nal, mas prin ci pal men-
te in ter na ci o nal, por par te da que les sis te mas que se
que i ram im plan tar em nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 20
mi nu tos.

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, te nho
re i te ra da men te vin do a esta tri bu na, como, aliás, é do
meu de ver por ser re pre sen tan te de um Esta do da
Ama zô nia, não só para tra zer as re i vin di ca ções da re -
gião como tam bém para de nun ci ar o des ca so para
com ela, vis to que o pro ble ma não é so men te dos
ama zô ni das. O Bra sil pre ci sa en ten der, de uma vez
por to das, que a Ama zô nia, na ver da de, é a so lu ção
para mu i tos pro ble mas do Bra sil.

A Ama zô nia vem sen do mu i to mal tra ta da, e não
que ro acu sar es pe ci fi ca men te o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, pois, ao lon go das dé ca das, ape -
nas por es pas mos se fez al gu ma co i sa de con cre to
em be ne fí cio da re gião, como por exem plo a cri a ção
da Zona Fran ca de Ma na us, a cri a ção das uni ver si da-
de fe de ra is nos Esta dos da Ama zô nia, o as fal ta men to
da BR-174, que liga a ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma
ao Ama zo nas e à Ve ne zu e la, e tam bém da BR-401, li -
gan do a nos sa ca pi tal à ex-Gu i a na. O fato é que pou -
co se tem fe i to para essa imen sa re gião, que re pre-
sen ta mais de 60% do ter ri tó rio bra si le i ro.

Qu an do se fala da Ama zô nia, fala-se dela como
ape nas um ecos sis te ma, ape nas mata, ape nas a flo -
res ta ama zô ni ca tra di ci o nal. Ou seja, o bra si le i ro não
co nhe ce efe ti va men te a Ama zô nia. E, com esse des -
co nhe ci men to e esse des ca so em re la ção à Ama zô-
nia, que pos sui mais de 11 qui lô me tros de fron te i ras
com pa í ses pro ble má ti cos do pon to de vis ta do nar co-
trá fi co, do con tra ban do de ar mas, de guer ri lhas, como 
é o caso do Su ri na me, da ex-Gu i a na Ingle sa, atu al
Re pú bli ca da Gu i a na, da Ve ne zu e la, da Co lôm bia, do
Peru, da Bo lí via, não es ta mos fa zen do nada.

Pre o cu pa mo-nos, por exem plo, com a si tu a ção
das dro gas e da cri mi na li da de no Rio e em São Pa u lo.
Mas de onde vem a dro ga que está sen do dis tri bu í da
e con su mi da nes ses gran des cen tros? Vem dos pa í-
ses vi zi nhos ao Bra sil, que fa zem fron te i ra com a nos -
sa Ama zô nia, que está des guar ne ci da, por que o con -
tin gen te da Po lí cia Fe de ral e das For ças Arma das é ir -
ri só rio, con si de ran do as imen sas fron te i ras aber tas,
se cas, com pa í ses que são um pa ra í so para a pro du-
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ção de dro gas, para o con tra ban do de ar mas, en fim,
para todo tipo de con tra ban do. Esse des ca so com a
Ama zô nia, o do mí nio do Esta do pa ra le lo, do trá fi co e
do con tra ban do, Sr. Pre si den te, le vam efe ti va men te a
con se qüên ci as so ci a is dra má ti cas.

Mas vou abor dar um as sun to, tam bém com mu i ta
tris te za, que foi pu bli ca do na úl ti ma re vis ta IstoÉ, me re-
cen do, in clu si ve, des ta que na capa: “Me ni nas: Pro du to
de Expor ta ção. Estu do da OEA co lo ca o Bra sil en tre os
cam peões mun di a is do trá fi co de ado les cen tes para
pros ti tu i ção. Ma na us é o prin ci pal ex por ta dor. O dra ma
das cri an ças que co me ça ram aos 12 anos – veja bem,
Sr. Pre si den te, aos 12 anos – e aos 16 já são con si de ra-
das ve lhas no sub mun do das bo a tes do sexo”.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma ma té ria lon ga.
Inclu si ve, há um mapa que mos tra o ca sa men to da
pros ti tu i ção in fan til e do trá fi co des sas cri an ças, que
pas sam pela ci da de de Ma na us, pela ci da de de Por to
Ve lho e pela ci da de de Boa Vis ta, ca pi tal do meu
Esta do. Tudo isso, Sr. Pre si den te, ma ni pu la do pe los
tra fi can tes de dro gas, que ali ci am es sas me ni nas nos
co lé gi os, ofe re cen do um di nhe i ro far to do ou tro lado
da fron te i ra com a Bo lí via e com a Ve ne zu e la, já que
elas são de fa mí li as mu i to po bres. De po is, vi ci am es -
sas me ni nas, que, a par tir daí, pas sam a ser es cra vas
do sexo e da dro ga.

Esse fato, Sr. Pre si den te, mos tra re al men te
como a nos sa Ama zô nia está vul ne rá vel a todo tipo
de co i sa. É pre ci so que a so ci e da de bra si le i ra re a ja,
por que me pa re ce que as ins ti tu i ções ofi ci a is es tão
anes te si a das ou im po ten tes di an te des sa re a li da de.

Pri me i ro, a Ama zô nia pas sou pelo trá fi co de
dro gas, pelo con tra ban do de ar mas, pela guer ri lha e
pela bi o pi ra ta ria. Ago ra, está sen do ví ti ma do trá fi co
de cri an ças. É pre ci so que seja im plan ta do um pla no
de ocu pa ção ra ci o nal da que la re gião.

É por isso, Sr. Pre si den te, que te nho de fen di do
que se jam to ma das inú me ras me di das. De ve ría mos
cri ar um pla no con sis ten te, por que, até aqui, não te -
mos esse pla no.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com pra zer.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, cum pri men to V. Exª por
tra zer, ao ple ná rio des ta Casa, um tema que, ape sar
de cho car to dos nós, é res pon sa bi li da de de to dos: do
Go ver no, da so ci e da de, da fa mí lia, da es co la. No
dia-a-dia, pro cu ra mos fa zer um de ba te so bre o com -
ba te a to das as for mas de dis cri mi na ção con tra as
pes so as, em re la ção a gê ne ro, raça, et nia, con di ções
so ci a is. V. Exª traz esse dado, que pro je ta o Bra sil
para o mun do como um país onde há ain da mu i to a se 

fa zer. Pre ci sa ría mos de duas ou três ho ras para fa zer
uma aná li se mais acu ra da do tema e das suas ca u sas
e con se qüên ci as, que são ter rí ve is. Sa be mos que as
ca u sas es tão na ex clu são so ci al, na fal ta de pers pec-
ti vas, na de ses tru tu ra ção fa mi li ar, na fal ta de uma
edu ca ção de qua li da de que va lo ri ze a ci da da nia, res -
ga te a auto-es ti ma e res ta be le ça o res pe i to en tre as
pes so as, além da fal ta de um com pro mis so de go ver-
no. E V. Exª traz esse tema num dia mu i to opor tu no,
pois, logo mais, quan do ini ci ar mos a Ordem do Dia,
esta Casa es ta rá ra ti fi can do um acor do in ter na ci o nal
do qual o Bra sil será sig na tá rio, o Pro to co lo Fa cul ta ti-
vo pela Eli mi na ção de Todas as For mas de Dis cri mi-
na ção con tra a Mu lher. As dú vi das que pa i ra vam so -
bre esse as sun to se rão de vi da men te es cla re ci das
hoje, como já o fo ram em ou tros de ba tes re a li za dos
nes ta Casa. Des sa for ma, va mos agre gar ao que V.
Exª está tra zen do e ao que os me i os de co mu ni ca ção
di vul gam te mas con cer nen tes aos que aque le acor do
in ter na ci o nal con tem pla, que de ve ri am ser dis cu ti dos
não ape nas no Bra sil mas num gran de fó rum in ter na-
ci o nal. E isso ocor re num ano em que as mu lhe res es -
tão com ple tan do se ten ta anos que vo tam e que são
vo ta das, ou seja, que es tão na po lí ti ca, tam bém uma
luta nos sa. Nes ta se ma na, mi lha res de mu lhe res es -
ta rão no Se na do Fe de ral, em Bra sí lia, numa gran de
con fe rên cia na ci o nal das mu lhe res, exi gin do igual da-
de, par ti ci pa ção po lí ti ca, com pro mis so dos can di da-
tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, com uma pa u ta de
gê ne ro para se com ba ter, in clu si ve, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti, esse tipo de vi o la ção que atin ge as
mu lhe res e, es pe ci al men te, as ado les cen tes, as me -
ni nas des te País, as sun to abor da do por V. Exª. Qu e ro,
por tan to, cum pri men tar V. Exª e me so mar a V. Exª
nes sa pre o cu pa ção. É bom que um tema des sa na tu-
re za seja abor da do por um ho mem, pois nor mal men-
te co bram de nós que as ques tões so ci a is, as ques -
tões de gê ne ro, o com ba te à ex plo ra ção e a dis cri mi-
na ção se jam dis cu ti dos por mu lhe res. Cum pri men to
V. Exª pela sua vi são e pelo tema que traz à dis cus são
nes ta Casa. Obri ga da.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço imen sa men te o apar te de V. Exª, Se na do-
ra Emi lia Fer nan des. V. Exª é uma guer re i ra nes ta
Casa no com ba te às dis cri mi na ções, es pe ci al men te
em re la ção à mu lher.

Sen ti-me du pla men te cho ca do ao ler esse ar ti go.
Pri me i ro, como mé di co obs te tra, ao ver como o tra ta-
men to que está sen do fe i to com es sas cri an ças é dis cri-
mi na tó rio e per ver so. Em se gun do lu gar, por que a mi -
nha re gião está ser vin do para o co mér cio des sas ado -
les cen tes, que são de po is le va das pe los tra fi can tes
para a Eu ro pa, para o Pri me i ro Mun do, onde se rão es -
cra vas da pros ti tu i ção pelo res to da vida. Se esse dra ma
ocor re nos gran des cen tros, cho ca, é ruim; mas se
acon te ce numa re gião como a Ama zô nia, onde, te o ri ca-
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men te, nada fal ta, está tudo bem, é pior. O Bra sil ain da
tem uma vi são li to râ nea do pro ble ma, acha que a por ta
de en tra da do País é o li to ral e que a Ama zô nia é o nos -
so gran de “quin tal”. Esta mos ven do que é no “quin tal” –
ex pres são que não ace i to – que es tão ocor ren do pro-
ble mas se ri ís si mos, re pi to, como a en tra da de dro gas, o
con tra ban do de ar mas e, ago ra, a ex por ta ção das nos -
sas me ni nas para pros ti tu i ção.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço, com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, V. Exª abor da dois te mas de fun da-
men tal im por tân cia para o nos so País: o res guar do da 
Ama zô nia, tão ne ces sá rio e que não tem sido fe i to
pe las ge ra ções de bra si le i ros na ex ten são do ne ces-
sá rio, e o pro ble ma da pros ti tu i ção das nos sas ado -
les cen tes. Se não fos sem as nos sas For ças Arma das
– so bre tu do o Exér ci to, mas com a con tri bu i ção da
Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca –, não sei o que se ria das
nos sas fron te i ras ama zô ni cas, que fo ram am pli a das
gra ças às ações dos nos sos an te pas sa dos. E se che -
ga mos a esse pon to de de sen vol vi men to, não po de-
mos ne gli gen ci ar os cu i da dos que te rão que ser imor -
re dou ros, per ma nen tes, para que tais fron te i ras se
man te nham em be ne fí cio de to dos os bra si le i ros. A
Ama zô nia é um pa tri mô nio na ci o nal do qual não po -
de mos abrir mão. Te mos que cu i dar da pre ser va ção
das fron te i ras e da in te gri da de do ter ri tó rio ama zô ni-
co. O se gun do pon to é a pros ti tu i ção in fan til em nos so
País. V. Exª men ci o na uma re vis ta de gran de cir cu la-
ção na ci o nal, a IstoÉ. A re vis ta não faz es cân da lo, faz 
uma de nún cia, cha ma a aten ção dos bra si le i ros para
o que está ocor ren do com es sas jo vens na Ama zô nia.
Faz mu i to bem, por tan to, essa pu bli ca ção de cir cu la-
ção na ci o nal ao nos ad ver tir so bre es ses epi só di os
dra má ti cos e la men tá ve is que es tão ocor ren do em
nos so País. A ex por ta ção de ado les cen tes tem uma
taxa de cri mi na li da de qua se que in co men su rá vel.
Como se per mi te algo des sa na tu re za? Não es tou di -
zen do que as au to ri da des a per mi tem de li be ra da-
men te, mas me pa re ce que não está ha ven do uma
ação mais efe ti va no sen ti do de im pe dir que esse cri -
me se per pe tre em nos so País, par ti cu lar men te na re -
gião ama zô ni ca. Te nho a sen sa ção de que es ta mos
en tran do numa fron te i ra de So do ma e Go mor ra.
Como pa í ses de alto de sen vol vi men to, como os eu ro-
pe us, pro mo vem um con tra ban do des sa na tu re za? É
las ti má vel, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Mas a de -
nún cia da re vis ta IstoÉ, que V. Exª re per cu te no ple -
ná rio do Se na do Fe de ral, terá o con dão de pôr um fre -
io, pelo me nos par ci al - es pe ra mos que den tro de al -
gum tem po seja to tal -, nes sa si tu a ção de des ca la bro
que é a pros ti tu i ção de me no res em nos so País. Re -

ce ba V. Exª os meus cum pri men tos pela ini ci a ti va
des ses dois as sun tos de trans cen den tal im por tân cia
para o nos so País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Edi son Lo bão, agra de ço mu i to o apar te de
V. Exª, que tam bém é um ho mem da Ama zô nia.
Embo ra o seu Esta do seja pri vi le gi a do, por que tem
uma par te no Nor des te e uma par te na Ama zô nia Le -
gal, V. Exª co nhe ce mu i to bem a Ama zô nia e tem sido
um ar do ro so de fen sor da re gião.

A Ama zô nia, como eu dis se, já pos sui o es tig ma
de ser uma re gião olha da com cer to pre con ce i to pe -
las eli tes do nos so País. Con si de ram que lá não exis te
nin guém com pe ten te. Esque cem que, em to dos os
Esta dos que en glo bam aque la re gião, há uni ver si da-
des e ex ce len tes pro fis si o na is. Pen sam que na Ama -
zô nia exis te ape nas mata, bi cho e ín dio.

No en tan to, a Ama zô nia, que pode ser a gran de
so lu ção dos pro ble mas bra si le i ros, por ca u sa do des -
ca so do Go ver no e da so ci e da de bra si le i ra, tal vez es -
te ja se trans for man do em um bar ril de pól vo ra, como
se trans for mou a Ama zô nia co lom bi a na. Hoje o Go-
ver no co lom bi a no tem que ace i tar que al gu mas áre as
se jam des mi li ta ri za das, pos si bi li tan do a exis tên cia da 
guer ri lha, com suas di ver sas fac ções as so ci a das ao
nar co trá fi co, para o seu au to fi nan ci a men to. E nós, na
Ama zô nia, es ta mos com to dos os in gre di en tes pron -
tos, fal tan do tal vez ape nas mis tu rá-los para ob ter o
re sul ta do ade qua do.

Nun ca é de ma is lem brar que o tra fi can te bra si le i ro
de ma i or pro je ção, Fer nan di nho Be i ra-Mar, foi pre so na
Co lôm bia; por tan to, a co ne xão do trá fi co, do con tra ban-
do e, con for me co lo ca do cla ra men te pela re vis ta IstoÉ,
da pros ti tu i ção de me no res está mu i to ní ti da.

Por isso, cum pro o do lo ro so de ver de tra zer à tri -
bu na essa de nún cia pu bli ca da pela re vis ta IstoÉ, so li-
ci tan do, in clu si ve, que o ar ti go seja re pro du zi do na ín -
te gra, tor nan do-se par te in te gran te do meu pro nun ci-
a men to, a fim de que fi que re gis tra do nos Ana is do
Se na do e de que a cons ciên cia na ci o nal sa i ba que
hou ve uma voz que veio a esta Casa – que é a re pre-
sen ta ção dos Esta dos, a mais alta Casa Le gis la ti va
do País – re cla mar pro vi dên ci as. Que pos sa mos, efe -
ti va men te, tra tar a Ama zô nia de ma ne i ra mais res pe i-
to sa, prin ci pal men te ago ra que ve mos que até as
nos sas cri an ças es tão sen do ob je to de co mér cio se-
xu al, sen do trans fe ri das, ao fi nal, para pa í ses da Eu -
ro pa, para o tão de can ta do Pri me i ro Mun do!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVAL-
CANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. 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 à Se na do ra Emi lia Fer nan-
des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pela ter ce i ra vez
nes te ano foi de sen vol vi da a cam pa nha do Dia Na ci o-
nal da Fa mí lia na Esco la. Tra ta-se de um pro gra ma do 
Mi nis té rio da Edu ca ção, ocor ri do no úl ti mo dia 4 de ju -
nho, que tem por ob je ti vo con cla mar as fa mí li as a par-
ti ci pa rem da vida es co lar de seus fi lhos. A mí dia di vul-
gou a cam pa nha e, de modo tí mi do, ve i cu lou hoje os
seus re sul ta dos.

Cabe, por tan to, uma re fle xão: da tas são im por-
tan tes, pois dão vi si bi li da de ao as sun to, ao pro ble ma,
mas a ques tão que se abor da é se a data a que me re -
fe ri aci ma re fle te uma re a li da de ou ape nas uma in ten-
ção ou se me ra men te mas ca ra os pro ble mas, ain da
sem so lu ção em nos sa Edu ca ção, prin ci pal men te, no
Ensi no Fun da men tal. Na ver da de, é pre ci so que aten -
te mos para a par ti ci pa ção real dos pais na vida es co-
lar, na co mu ni da de es co lar. Como está a vida das cri -
an ças e dos ado les cen tes, dos pro fes so res, dos tra -
ba lha do res em Edu ca ção, no dia-a-dia, nas es co las,
den tro do con tex to do nos so País? Às ve zes, a in ten-
ção é boa, mas a re a li da de pode ser mas ca ra da.

Ini ci a ti vas que vi sem in te grar, co nec tar, a fa mí lia
com as es co las são im por tan tes como um dos pon tos
a se rem en fo ca dos e re sol vi dos. De ve mos in cen ti var
a par ti ci pa ção fa mi li ar na es co la, se que re mos, de
fato, for mar nos sas cri an ças. É pre ci so fazê-lo de for -
ma mais con tí nua, mais efe ti va, não ape nas como um 
pro gra ma ou uma pro pa gan da. É ne ces sá rio que
essa seja uma ro ti na no dia-a-dia das fa mí li as e das
es co las.

Sa be mos que Edu ca ção é res pon sa bi li da de de
to dos: do Esta do, da es co la, da fa mí lia, da pró pria so -
ci e da de. Essa de fi ni ção cons ti tu ci o nal tem sido lem -
bra da sis te ma ti ca men te nes ta Casa, no Con gres so,
na Co mis são de Edu ca ção; in clu si ve, tem sido pa u ta
na mi nha de fe sa pela Edu ca ção res pon sá vel, par ti ci-
pa ti va e so li dá ria.

Sou pro fes so ra, exer ci o Ma gis té rio du ran te 23
anos e, por op ção, ape sar da mi nha for ma ção aca dê-
mi ca su pe ri or, sem pre tra ba lhei em es co la fun da men-
tal, em es co las de ba ir ro, de pe ri fe ria, para sen tir me -

lhor a re a li da de das cri an ças, para co nhe cer a pre ca-
ri e da de dos re cur sos que são co lo ca dos à dis po si ção
dos tra ba lha do res em Edu ca ção e tam bém a car ga
de pro ble mas e so fri men tos que as cri an ças e os ado -
les cen tes le vam para a es co la.

Des de que che guei a esta Casa tive essa pre o-
cu pa ção. Fui di re to ra du ran te mu i tos anos, Sr. Pre si-
den te, e, na es co la em que tra ba lhei, es ta be le ci que,
a cada dois me ses, os pais de ve ri am par ti ci par de al -
gu mas ati vi da des. Os pais não de ve ri am ser cha ma-
dos ape nas para re ce ber re cla ma ções so bre a apren -
di za gem, o com por ta men to e as ati tu des de seus fi -
lhos. Os pais de ve ri am ir à es co la sis te ma ti ca men te,
con ver sar com os pro fes so res, con tar um pou co de
suas vi das. Por ou tro lado, nós de ve ría mos con tar um
pou co da nos sa vida, das nos sas di fi cul da des e dos
pro ble mas da Edu ca ção bra si le i ra, prin ci pal men te do
en si no pú bli co. Essa foi uma ex pe riên cia al ta men te
po si ti va, pois o ren di men to, o in te res se e a par ti ci pa-
ção das cri an ças cres ce ram. Os pais, por sua vez,
sen ti am-se va lo ri za dos quan do che ga vam à es co la e
re ce bi am elo gi os ou quan do nós lhes di zía mos que
es ta va ha ven do al guns pro ble mas.

Assim, com essa ins pi ra ção que eu trou xe da
mi nha sala de aula, che guei ao Se na do e ela bo rei um
pro je to de lei. Mu i tos pais nos di zi am que não iam
mais à es co la por que pre ci sa vam tra ba lhar. Hoje, a
mãe, o pai, as tias, as avós tra ba lham para so bre vi ver.
E os pais nos aler ta vam que não po di am ir à es co la
por que, se fal tas sem ao tra ba lho, se ri am pre ju di ca-
dos; cor ri am até o ris co de fi ca rem de sem pre ga dos,
te rem des con to de sa lá ri os ou se rem vi sa dos em
seus am bi en tes de tra ba lho.

O que fi ze mos? Ana li sa mos a cons ti tu ci o na li da-
de e ve ri fi ca mos que a Con so li da ção das Leis do Tra-
ba lho, a CLT, po de ria agre gar como di re i to dos tra ba-
lha do res a pos si bi li da de de os pais te rem, por lei, a
ga ran tia da sua pre sen ça na es co la. Des sa for ma,
ela bo ra mos um pro je to de lei que foi apro va do no Se -
na do Fe de ral em 1999, de po is de ter pas sa do pe las
Co mis sões, e que tra mi ta na Câ ma ra do De pu ta dos
há dois anos, sem ter sido ob je to se quer de aná li se.
Tra ta-se de uma mo di fi ca ção mu i to sim ples na CLT: o
acrés ci mo do in ci so VIII no art. 473 do De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.

Esse novo in ci so pre ce i tua que o tra ba lha dor e a
tra ba lha do ra te rão am pa ro le gal para acom pa nhar a
vida es co lar de seus fi lhos. Nos so pro je to pre vê, por -
tan to, um es tí mu lo, um apo io con cre to ao com pa re ci-
men to da fa mí lia à es co la, sem pre ju í zo do tra ba lho e
do sa lá rio. Ga ran ti mos no pro je to o afas ta men to jus ti-
fi ca do do tra ba lho por “até meia jor na da a cada bi -
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mes tre para o acom pa nha men to es co lar dos fi lhos,
des de que com pro va da a con di ção de pai, mãe ou
res pon sá vel”. A es co la com pro va a real pre sen ça dos
res pon sá ve is jun to à em pre sa em que os tra ba lha do-
res de sem pe nham as suas ati vi da des.

Na opor tu ni da de em que o País está sen do es ti-
mu la do a acom pa nhar a vida es co lar de suas cri an-
ças, ao me nos em um dia es pe cí fi co, cre io que este é
o mo men to opor tu no para a Câ ma ra dos De pu ta dos
con clu ir a tra mi ta ção de meu pro je to, com sua apro-
va ção. Se ria uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti va para a
nos sa so ci e da de.

So men te há pou co tem po, a so ci e da de bra si le i-
ra – so bre tu do, sua eli te so ci o e co nô mi ca – se deu
con ta de que é ne ces sá rio pro mo ver a edu ca ção ex -
ten si va da po pu la ção de nos so País. Só as sim te re-
mos al gu ma chan ce de so bre vi ver como Na ção so be-
ra na e evi tar uma cri se so ci al, cu jas con se qüên ci as
são hoje im pre vi sí ve is, mas cer ta men te ca tas tró fi cas,
di an te do ní vel de de sem pre go que as so la o País. So -
mos vice-cam peões mun di a is do de sem pre go, per de-
mos so men te para a Índia – aí es tão os da dos. Há em
nos so País mi lhões de pes so as ex clu í das, aba i xo do
ní vel de po bre za, e de anal fa be tos.

Nos ba ir ros das me tró po les bra si le i ras, es co las
se trans for ma ram em ver da de i ras pri sões, tal o nú-
me ro de gra des, por tões, ca de a dos e blo que i os que
fo ram co lo ca dos para im pe dir a de pre da ção ou o rou -
bo de equi pa men tos por vi o len tos mar gi na is que cir -
cu lam li vre e im pu ne men te em seus ar re do res.

Exclu são, dro gas, ál co ol, vi o lên cia, tudo con tri-
bui para com pro me ter de ci si va men te o ob je ti vo de
es co la ri zar e pro pi ci ar um am bi en te de for ma ção cí vi-
ca, crí ti ca e cons tru ti va para as nos sas cri an ças. Cri -
an ças e ado les cen tes saem do am bi en te con tur ba do
em que mo ram e não en con tram na es co la um lu gar
apro pri a do, onde pos sam apren der a ci da da nia, que
lhes é de di re i to.

Sa be mos que de nada adi an ta o au men to sig ni-
fi ca ti vo de va gas nas es co las, que é im por tan te e ne -
ces sá rio, se não hou ver o cor res pon den te re sul ta do
de ren di men to na apren di za gem das cri an ças. Fre-
qüen tar o ban co es co lar, como acon te ce mu i to no
Bra sil, ape nas pela me ren da é pou co para um País
que quer sair do sub de sen vol vi men to em que se en -
con tra.

Não adi an ta nos au to pro cla mar mos “País emer -
gen te” se nos sos ín di ces de es co la ri za ção não tra du-
zem essa emer gên cia para um pa ta mar mais ele va do
de de sen vol vi men to so ci al. Hoje, pou co mais de 35
mi lhões de bra si le i ros e bra si le i ras es tão no Ensi no
Fun da men tal. Des ses, qua se 27 mi lhões es tão na fa i-

xa etá ria re gu lar de es co la ri za ção, ou seja, en tre 7 e
14 anos. Te mos, con tu do, cer ca de 7,5 mi lhões de jo -
vens e adul tos jo vens, en tre 15 e 29 anos de ida de,
ain da cur san do o Ensi no Fun da men tal, o que re pre-
sen ta um con ti gen te im por tan te de bra si le i ros e bra si-
le i ras com sig ni fi ca ti vo atra so em sua for ma ção bá si-
ca para a vida em so ci e da de. Sa be mos que, além de
sig ni fi car um alto cus to para o Esta do, isso re pre sen ta
um de sen can to e um de ses tí mu lo para mu i tos. São ci -
da dãos e ci da dãs que já se en con tram em ida de pro -
du ti va, mas cuja ca pa ci ta ção os des qua li fi ca para a
ma i o ria dos em pre gos em uma eco no mia mo der na.
Ou seja, es tão fa da dos ao su bem pre go e à ma nu ten-
ção de uma es tru tu ra eco nô mi ca atra sa da, o que, por
sua vez, em per ra o avan ço eco nô mi co do País.

Qu an do pas sa mos para o Ensi no Mé dio, o nú -
me ro de ma trí cu las des pen ca para pou co mais de
oito mi lhões, o que sig ni fi ca que cer ca de 27 mi lhões
de bra si le i ros que es tão no Ensi no Fun da men tal não
al can çam o ní vel se guin te de apren di za do. Apro xi ma-
da men te, ape nas um em cada qua tro jo vens con se-
gue con clu ir o ci clo fun da men tal e pas sar para o ci clo
mé dio, com chan ces de al can çar a uni ver si da de ou
de ob ter um di plo ma téc ni co que lhe per mi ta uma me -
lhor in ser ção no mer ca do de tra ba lho com pe ti ti vo e
ex clu den te de hoje.

Por ou tro lado, pre ci sa mos eli mi nar ur gen te-
men te o des com pas so ain da exis ten te en tre a es co la
e a so ci e da de. Mu i tas ve zes, não há con ta to en tre as
duas re a li da des. Há, isto sim, con fli to em di fe ren tes
ní ve is: en tre o que é trans mi ti do aos alu nos e a si tu a-
ção caó ti ca, di fí cil e com pro me te do ra da ci da da nia
dos nos sos jo vens e cri an ças. O que pre va le ce? O
dis cur so da sala de aula ou a re a li da de dura e cru el
da vida co ti di a na dos alu nos? Cre io não pre ci sar dar
a res pos ta à ques tão.

Nes se sen ti do, vale res sal tar a po lí ti ca im ple-
men ta da pelo nos so Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar
no Rio Gran de do Sul, no sen ti do de es ti mu lar a so ci-
e da de ga ú cha a apro xi mar-se do es pa ço es co lar. Ha
como exem plo con cre to des sa in te gra ção pos sí vel a
Cons ti tu in te Esco lar, lan ça da em abril de 1999, no pri-
me i ro ano de Go ver no. Tra ta-se de um am plo mo vi-
men to de par ti ci pa ção po pu lar na de fi ni ção das po lí ti-
cas pú bli cas de Edu ca ção, com a in clu são de pais,
alu nos, pro fes so res, fun ci o ná ri os das es co las e re-
pre sen tan tes dos mo vi men tos so ci a is na dis cus são
da edu ca ção pú bli ca, que que re mos seja mi nis tra da
nas es co las do Rio Gran de do Sul.

Mi lha res de pes so as par ti ci pa ram de re u niões,
ple ná ri as, se mi ná ri os, pré-con fe rên ci as e, em agos to
de 2000, da Con fe rên cia Esta du al da Edu ca ção, com
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a re pre sen ta ção de to dos os seg men tos en vol vi dos,
quan do foi apro va do o do cu men to “Prin cí pi os e Di re-
tri zes para a Edu ca ção Pú bli ca Esta du al do Rio Gran -
de do Sul”.

A par tir des sa re fe rên cia, fru to de qua se 18 me -
ses de de ba te, cada es co la está re cons tru in do seu
pro je to po lí ti co-pe da gó gi co, seus re gi men tos es co la-
res e pla nos de es tu do, im plan tan do as de ci sões to-
ma das con jun ta men te pe las es co las e pela co mu ni-
da de, que con ti nua par ti ci pan do ati va men te do pro-
ces so.

Com a par ti ci pa ção de mo crá ti ca, am pla e po pu-
lar, foi cons ti tu í da a base para to das as ações e pro je-
tos im ple men ta dos pela Se cre ta ria Esta du al de Edu -
ca ção. Os re sul ta dos des se es for ço in te gra do da so ci-
e da de ga ú cha e do Po der Pú bli co já po dem ser per -
ce bi dos: o Rio Gran de do Sul tem uma das me lho res
ta xas de es co la ri za ção do País, atin gin do 94,16% no
Ensi no Fun da men tal e 47,34% no Ensi no Mé dio, com 
a apli ca ção de 35% da sua Re ce i ta Lí qui da de Impos -
tos em Edu ca ção. A pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral es -
ta be le ce que se jam apli ca dos 25% em Edu ca ção, e a
Cons ti tu i ção Esta du al do Rio Gran de do Sul pre vê
35%. A Edu ca ção pre ci sa de re cur sos, de qua li da de,
de va lo ri za ção dos seus tra ba lha do res.

Sr. Pre si den te, te mos pa u ta do a nos sa atu a ção
aqui nes ta Casa na luta em prol da Edu ca ção e te mos
dito que a Edu ca ção, por si só, não re sol ve os pro ble-
mas de uma na ção, mas a cons tru ção da so ci e da de e 
do País que que re mos não acon te ce rá se não for
dada a aten ção e a pri o ri da de ne ces sá ri as à Edu ca-
ção.

O Le gis la ti vo bra si le i ro tam bém tem fe i to a sua
par te, da qual a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção, em bo ra em sua to ta li da de não seja aque la que
de se já va mos, é um mar co, gra ças à de di ca ção de
uma das nos sas ma i o res per so na li da des em ma té ria
de Edu ca ção, o sa u do so Se na dor Darcy Ri be i ro. Da
nos sa par te, te mos abra ça do com afin co as ques tões
edu ca ci o na is e bus ca do cons tan te men te es ta be le cer
o bom de ba te den tro des ta Casa.

Eu, par ti cu lar men te, apre sen tei mi lha res de
emen das, pro mo vi um am plo de ba te, re co nhe ci do
pu bli ca men te pelo pró prio Darcy Ri be i ro no ple ná rio
des ta Casa, quan do apre sen tou seu re la tó rio fi nal. Di -
zia S. Exª, em pa la vras tex tu a is: “De po is de mim, que
fui o Re la tor, quem mais tra ba lhou na LDB, nes ta
Casa, foi a Se na do ra Emí lia Fer nan des”. Re cor do-me
dis so com or gu lho, mas tam bém com a res pon sa bi li-
da de que me é de vi da, ten do em vis ta que sou pro fes-
so ra, ori un da da luta sin di cal do Ma gis té rio no Rio

Gran de do Sul, e te nho fe i to da Edu ca ção a pa u ta fun -
da men tal da mi nha vida e da mi nha prá ti ca.

O Pla no Na ci o nal de Edu ca ção apro va do é ou -
tro exem plo. Po de ria ter sido me lhor tra ba lha do não
fos se a pres sa des ta Casa em apro vá-lo. Tra ta-se de
um pro je to ou sa do, mas aí es tão os ve tos, re sul ta do
con cre to da fal ta de vi são e com pro mis so de in ves ti-
men to na Edu ca ção do Go ver no ne o li be ral de Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Di nhe i ro apli ca do em Edu -
ca ção é in ves ti men to e não gas to! Enten do que os ve -
tos ao Pla no Na ci o nal de Edu ca ção de vem ser der ru-
ba dos pelo Con gres so Na ci o nal.

Nes te Dia Na ci o nal da Fa mí lia na Esco la, cha -
ma mos a aten ção para a im por tân cia e a ne ces si da-
de da pre sen ça dos pais na es co la, es ti mu la dos pelo
Po der Pú bli co e pela le gis la ção. Mas que se am plie,
que se apro fun de, que se va lo ri ze e que se dê re al-
men te opor tu ni da de para a fa mí lia e os tra ba lha do res
com pa re ce rem à es co la, por que sa be mos dos be ne-
fí ci os e re sul ta dos po si ti vos para to dos que isso pode
ge rar.

O nos so pro je to está na Câ ma ra. Faço um ape lo
aos Srs. De pu ta dos para que o re ti rem da ga ve ta.

Te mos que dar opor tu ni da de con cre ta às fa mí li-
as, por que, uma co i sa é di zer ao ci da dão que ele deve
ir à es co la; ou tra é pos si bi li tar a sua ida, para que não
se pre ju di que no dia-a-dia do seu tra ba lho. Esse é o
nos so pro je to.

No mo men to, deve ser as se gu ra do aos as sa la ri-
a dos bra si le i ros o fato de que não so fre rão san ções
dos seus pa trões por es ta rem na es co la, fora, por tan-
to, do seu pos to de tra ba lho. Isso se ria uma com ple-
men ta ção para a sua con di ção de ci da dão, para os
seus fi lhos ou para as pes so as pe las qua is são res -
pon sá ve is den tro da es co la que fre qüen tam.

Sr. Pre si den te, en cer ro este pro nun ci a men to
con vo can do a co mu ni da de a in te grar-se efe ti va men-
te, efi caz men te ao fun ci o na men to das es co las. Esse
é um dos ca mi nhos para al can çar mos a edu ca ção de
qua li da de e a va lo ri za ção dos tra ba lha do res em edu -
ca ção. Será tam bém o modo de se per mi tir me lhor
sin to nia en tre a re a li da de so ci al e a vida es co lar, fa ci-
li tan do a trans for ma ção mú tua em be ne fí cio das cri -
an ças e dos ado les cen tes. Será, por fim, um meio de
dar ao Bra sil uma ca pa ci ta ção de seus re cur sos hu -
ma nos à al tu ra de suas gran des ne ces si da des.

Por isso, Sr. Pre si den te, en ten do e re a fir mo que
a pre sen ça dos pais na es co la uma ou duas ve zes por 
ano deve ser mais do que um tema de pro pa gan da:
uma prá ti ca so bre a pro te ção de nos sa Cons ti tu i ção
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Fe de ral e da ga ran tia de di re i to de to dos os tra ba lha-
do res e tra ba lha do ras des te País.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des, 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. 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – 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, o Se na do Fe de ral apro -
vou, em pri me i ro tur no, a pror ro ga ção da CPMF. Fiz
ques tão de vo tar con tra ri a men te, Sr. Pre si den te, não
pela pre ten são da re je i ção da pro pos ta do Go ver no,
mas como for ma de ma ni fes ta ção de con tra ri e da de
com os pro ce di men tos do Go ver no no que diz res pe i-
to à po lí ti ca tri bu tá ria do nos so País. A Na ção se sa -
cri fi ca com o ime di a tis mo da po lí ti ca tri bu tá ria do atu -
al Go ver no.

A pror ro ga ção da CPMF se dá exa ta men te pela
in com pe tên cia go ver na men tal no tra to da ques tão tri -
bu tá ria. O Pre si den te da Re pú bli ca não teve ape nas
um man da to, mas dois, para pro mo ver a re for ma tri -
bu tá ria tão de can ta da, dis cu ti da e ja ma is re a li za da. E
sa be mos as ra zões que le va ram o Pre si den te da Re -
pú bli ca e o seu Go ver no a im pe dir a de fi ni ção de um
mo de lo tri bu tá rio com pa tí vel com a re a li da de na ci o-
nal: teve re ce io o Go ver no, e es pe ci al men te o Pre si-
den te, de uma que da re pen ti na de re ce i ta no País.
Não quis cor rer ris cos, já que, com o Pla no Real, hou -
ve o in cre men to de ar re ca da ção para os co fres da
União. Mas peca o Go ver no. Será uma mar ca ne ga ti-
va da sua ges tão, por que po lí ti ca tri bu tá ria diz res pe i-
to à dis tri bu i ção de ren da e ge ra ção de em pre gos. E
não há pri o ri da de ma i or nes te País do que a da cor re-
ta e eqüi ta ti va dis tri bu i ção da ri que za, uma vez que,
la men ta vel men te, so mos cam peões nes se as sun to:
te mos uma das pi o res dis tri bu i ções de ren da de todo
o Glo bo. Ain da ago ra – e a Se na do ra Emi lia Fer nan-
des já fez re fe rên cia a esse tema – o ran king mun di al
dos de sem pre ga dos co lo ca o nos so País em se gun-
do lu gar.

Não há como ig no rar a im por tân cia do mo de lo
tri bu tá rio para a ge ra ção de em pre gos, por que o que
se es ta be le ce no Bra sil é a in jus ti ça fis cal, com al guns
pa gan do de ma is, ou tros pa gan do me nos e mu i tos
nada pa gan do, so ne gan do de for ma ab so lu ta, es ta-
be le cen do uma con cor rên cia de si gual, uma pu ni ção

in jus ta àque les que cor re ta men te pa gam os tri bu tos à 
União, aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os.

Qu an to à dis tri bu i ção de ren da, to dos ima gi na-
mos a im por tân cia de um mo de lo tri bu tá rio de com pe-
tên cia.

Eu gos ta ria de des ta car que a po bre za no nos so
País con ti nua a alar mar. Aliás, a po bre za não é um fe -
nô me no ge o gra fi ca men te lo ca li za do; ela está em to -
das as par tes, ul tra pas sa to das as fron te i ras e al can-
ça mi lhões de se res hu ma nos no mun do. Pas sou a
ser a po bre za, por tan to, uma ques tão de po lí ti ca in -
ter na ci o nal; pas sou a ser a po bre za a ca u sa ma i or
dos con fli tos e, por tan to, a gal va ni za do ra de to das as
pre o cu pa ções em re la ção à ne ces si da de de se me ar-
mos a paz no mun do. O com ba te à po bre za é uma exi-
gên cia uni ver sal para que se pos sa, en fim, al me jar a
paz que to dos de se ja mos.

Va mos exem pli fi car: no Bra sil, te mos mais de 8
mi lhões de de sem pre ga dos. O ín di ce de de sem pre go
é de 8,3%, se gun do as es ta tís ti cas go ver na men ta is.
Se for mos bus car as es ta tís ti cas do Di e e se, che ga re-
mos a ci fras sig ni fi ca ti va men te su pe ri o res, uma vez
que há di fe ren ci a ção de cri té rio ado ta do pe los ór gãos
do Go ver no, como IBGE, Fun da ção Ge tú lio Var gas e
pelo Di e e se.

O Di e e se con si de ra, para efe i to es ta tís ti co, o de -
sem pre go ocul to, que é re la ti vo ao tra ba lha dor que,
por de sa len to mo men tâ neo, não pro cu ra em pre go –
e, por tan to, não cons ta das es ta tís ti cas – e tam bém
por aque le que ob tém um em pre go tem po rá rio.

No Pa ra ná, há mi lha res de tra ba lha do res bói-
as-fri as que se en qua dram exa ta men te nes sa fa i xa
do tra ba lho tem po rá rio. Tra ba lham hoje sem sa ber se, 
ama nhã, te rão opor tu ni da de de tra ba lho para o sus -
ten to das suas fa mí li as.

De qual quer ma ne i ra, tan to a es ta tís ti ca ofi ci al
como a do Di e e se re ve lam a dra ma ti ci da de da si tu a-
ção so ci al no nos so País. 

Como eu dis se, não se tra ta de um fe nô me no lo -
ca li za do. Alguém pode ima gi nar a se guin te si tu a ção:
um Esta do, no Sul do País, é pri vi le gi a do. Pode-se
con si de rar que se tra ta de um Esta do de Pri me i ro
Mun do, mas a re a li da de é to tal men te con tras tan te
com essa opi nião.

Ve jam a re a li da de do meu Esta do, o Pa ra ná: há,
hoje, 400 mil tra ba lha do res de sem pre ga dos, se gun-
do o Go ver no. Re pi to: se for mos bus car as es ta tís ti-
cas do Di e e se, te re mos que mul ti pli car essa ci fra. Nos 
pró xi mos qua tro anos, mais 350 mil jo vens in gres sa-
rão no mer ca do de tra ba lho. Isso sig ni fi ca que o Esta -
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do do Pa ra ná de ve ria ge rar, nos pró xi mos qua tro
anos, 750 mil no vos pos tos de tra ba lho.

O de sem pre go no Pa ra ná é ma i or do que a mé -
dia na ci o nal. Se a mé dia na ci o nal está em tor no de
8%, no Pa ra ná che ga a 9,3%. Mas es ta mos fa lan do
do de sem pre go. Se che gar mos ao su bem pre go ou ao 
em pre go in for mal, do tra ba lha dor sem car te i ra as si-
na da, do tra ba lha dor tem po rá rio?

Veja a dra ma ti ci da de do que vou apre sen tar
ago ra, em se con si de ran do se rem nú me ros de um
Esta do do Sul do País, que mu i tos ima gi na vam ser o
pa ra í so na Ter ra.

Na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba, te mos 470
mil tra ba lha do res que nada ga nham ou ga nham me -
nos de R$80,00 por mês. Só na ca pi tal, Cu ri ti ba, te-
mos 120 mil tra ba lha do res que ga nham me nos de
R$80,00 por mês. 

No Pa ra ná, são dois mi lhões de tra ba lha do res
que ga nham me nos de R$80,00 por mês. Na re gião
cen tro-oci den tal, lo ca li za da en tre o oes te e o no ro es-
te do Pa ra ná, 40,8% dos tra ba lha do res re ce bem me -
nos de R$80,00 por mês. Na re gião cen tro-ori en tal,
en tre o cen tro-sul e o cen tro-oes te, 38% dos tra ba lha-
do res re ce bem me nos de R$80,00, sen do que ape-
nas no Mu ni cí pio de Gu a ra pu a va, 26 mil tra ba lha do-
res re ce bem me nos do que esse va lor.

Essa não é uma re mu ne ra ção, te mos que ad mi-
tir, por mais oti mis tas que pos sa mos ser, que per mi ta
o exer cí cio da ci da da nia na sua ple ni tu de.

É cla ro que o Go ver no tem res pon sa bi li da de. Se 
o Go ver no e a so ci e da de, en fim, se to dos nós não ti -
ver mos com pe tên cia e po der para so cor rer esse ver -
da de i ro exér ci to de mar gi na li za dos, os pou cos ri cos,
os mi ni ma men te pri vi le gi a dos tam bém não te rão sal -
va ção. Esta mos ca mi nhan do len ta men te em re la ção
às re for mas que já de ve ri am ter sido con cre ti za das
para mu dar esse ce ná rio, re ver ter essa ex pec ta ti va
de in jus ti ça so ci al e per mi tir à po pu la ção uma me lhor
qua li da de de vida, num País pri vi le gi a do, com ri que-
zas na tu ra is ex tra or di ná ri as, gra ças à ge ne ro si da de
de Deus.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cer ta-
men te há pon tos fun da men ta is que de vem ser con si-
de ra dos: a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no e a sua in -
ca pa ci da de de com pa ti bi li zar a ne ces si da de im pres-
cin dí vel da es ta bi li da de eco nô mi ca com a pri o ri da de
do cres ci men to eco nô mi co. No país do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, afi xou-se, mal tra tou-se,
con te ve-se e im pe diu-se o cres ci men to eco nô mi co a
pre tex to de se as se gu rar a es ta bi li da de da eco no mia,
mas, Sr. Pre si den te, es ta bi li da de eco nô mi ca só se

jus ti fi ca em be ne fí cio da po pu la ção, com cres ci men to
eco nô mi co, com ge ra ção de em pre gos e com opor tu-
ni da de de vida dig na a to dos. E esse Go ver no, la men-
ta vel men te, fra cas sa na qui lo que é pri o ri da de para
qual quer go ver no, como po lí ti ca eco nô mi ca, po lí ti ca
tri bu tá ria e re for ma agrá ria.

Embo ra o Go ver no apre sen te nú me ros e os co -
me mo re, ve ri fi ca mos que a re for ma agrá ria, no Bra sil,
não al can ça os ob je ti vos da dis tri bu i ção de ren da que
po de ria al can çar, até por que, Se na dor José Alen car,
a re for ma agrá ria a que se pro ce de no Bra sil e que
dis tri bui a ter ra não ofe re ce os me ca nis mos ne ces sá-
ri os para a vi a bi li za ção das pe que nas pro pri e da des
ru ra is e dos as sen ta men tos, mu i tos dos qua is se
trans for mam, la men ta vel men te, em gue tos de po bre-
za, mi sé ria e mar gi na li za ção.

Há, sem som bra de dú vi da, uma ques tão que
não pode de i xar de ser con si de ra da quan do se ana li-
sa a si tu a ção de po bre za no nos so País, prin ci pal-
men te num Esta do como o Pa ra ná: o pro du tor bra si le-
i ro, es pe ci al men te o do meu Esta do, é mu i to com pe-
ten te. Sei que há aque les que ima gi nam ain da po der
con tri bu ir para que se pro du za no cam po bra si le i ro
com ma i or com pe tên cia, mas não há dú vi da de que,
hoje, pro du zi mos com mu i ta com pe tên cia e nos tor -
na mos com pe ti ti vos. No mo men to da pro du ção, o
Bra sil pode com pe tir com qual quer país do pri me i ro
mun do. No en tan to, na hora de co mer ci a li zar o pro du-
to e de ven dê-lo, o Bra sil de mons tra tre men da in com-
pe tên cia, sub me ten do-se à po lí ti ca do ego ís mo, do
pro te ci o nis mo, das bar re i ras al fan de gá ri as e não al -
fan de gá ri as, dos sub sí di os de mais de US$1 bi lhão
por dia, que, cer ta men te, es ta be le cem uma dis pu ta
de si gual no mer ca do in ter na ci o nal.

Qu an do se fala na aju da dos pa í ses ri cos aos
pa í ses em de sen vol vi men to, não se fala com sin ce ri-
da de. Pa re ce-me ser a po lí ti ca da fal si da de, do fa ri sa-
ís mo, por que aju da ri am mais os pa í ses ri cos se pos -
si bi li tas sem uma com pe ti ção de le al da de no pla no in -
ter na ci o nal, se abris sem es pa ços para um ce ná rio de
de ci sões de mo crá ti cas, ao con trá rio da que las im pos-
tas pe las na ções po de ro sas, que sub ju gam os pa í ses
em de sen vol vi men to, com pro me ten do es pe ci al men te
a qua li da de de vida da nos sa gen te.

Os Esta dos Uni dos e a Eu ro pa são os prin ci pa is
com pra do res dos pro du to res bra si le i ros e con ti nu a-
mos sub me ti dos a uma po lí ti ca que nos im põe pre ços
in com pa tí ve is com a ne ces si da de na ci o nal. O nos so
Go ver no, la men ta vel men te, não tem avan ça do na su -
pe ra ção des sas di fi cul da des.

Já há uma re du ção do flu xo de re cur sos dos pa í-
ses ri cos para os pa í ses em de sen vol vi men to. Nos úl -
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ti mos anos, che gou-se à me ta de da qui lo que ocor ria
há dois ou três anos em ma té ria de re cur sos para o
de sen vol vi men to dos pa í ses sub de sen vol vi dos. Não
bas tas se isso, há um agra va men to da po lí ti ca de sub -
sí di os, de bar re i ras, en fim, de pro te ci o nis mo, in cre-
menta da ago ra com ma i or for ça pelo go ver no nor-
te-ame ri ca no e man ti da pe los go ver nos dos pa í ses
da Eu ro pa. Essa não me pa re ce ser uma po lí ti ca in te-
li gen te. É, vi si vel men te, a po lí ti ca do ime di a tis mo, do
opor tu nis mo e do ego ís mo. É, vi si vel men te, a po lí ti ca
pra ti ca da pe los in sa ciá ve is, que que rem fi car cada vez 
mais ri cos, mes mo que isso pos sa com pro me ter a paz
mun di al. Não me pa re ce in te li gen te, so bre tu do por que
há o ris co da es cas sez de ali men tos no mun do.

No Ja pão, hou ve uma sig ni fi ca ti va re du ção da
área de plan tio em fun ção do apro ve i ta men to de fa-
zen das de en cos ta para o plan tio de flo res tas e de
pas ta gens. Nos Esta dos Uni dos, 12 mi lhões de hec ta-
res fo ram re ti ra dos do pro ces so pro du ti vo em fa vor da 
pre ser va ção am bi en tal, es pe ci al men te da pre ser va-
ção dos abas te ce dou ros de água. Pro xi ma men te, te -

re mos uma re du ção ex pres si va da área de plan tio na
Chi na e na Índia em fun ção da ne ces si da de de se re -
ti ra rem do pro ces so pro du ti vo imen sas áre as pro du ti-
vas, em be ne fí cio dos aqüí fe ros.

Por tan to, no úl ti mo ano, ti ve mos a me nor área
de plan tio no mun do, des de 1972. E, por isso, ao fi nal
da co mer ci a li za ção da sa fra do úl ti mo ano, res ta ram,
em es to que, pro du tos que se ri am su fi ci en tes para o
con su mo no mun do du ran te ape nas 86 dias.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que as na ções po de ro-
sas en ten dam que a po lí ti ca do ego ís mo, do ime di a-
tis mo, a po lí ti ca do quan to mais me lhor, da am bi ção
des me di da de ri que zas, con tra ria os in te res ses da
ce le bra ção da paz uni ver sal.

Sr. Pre si den te, não há dú vi da: a jus ti ça é a irmã
pre fe ri da da paz!

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo, re ce bi-
dos da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 251 a 259, de
2002, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe -
ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Lú -
dio Co e lho.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 158, DE 2002

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 4.771, de
15 de se tem bro de 1965, que ins ti tui o
novo Có di go Flo res tal, per mi tin do que
nas pro pri e da des ru ra is a área de pre ser-
va ção per ma nen te seja in clu í da no cál cu-
lo da re ser va le gal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de

1965, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 17-A:

Art. 17-ª A área de pre ser va ção per-
ma nen te, pro te gi da nos ter mos dos arts. 2º
e 3º des ta Lei, po de rá ser con si de ra da, a
cri té rio da au to ri da de am bi en tal com pe ten-
te, no côm pu to do per cen tu al da área de re -
ser va le gal.

§ 1º A hi pó te se pre vis ta no ca put po-
de rá ser apli ca da des de que não im pli que
con ver são de no vas áre as para o uso al ter-
na ti vo do solo e quan do, adi ci o nal men te, a
soma da ve ge ta ção na ti va si tu a da em área
de pre ser va ção per ma nen te e em área de
re ser va le gal ex ce der a:

I – oi ten ta por cen to da pro pri e da de ru -
ral si tu a da na Ama zô nia le gal;

II – vin te e cin co por cen to da pro pri e-
da de ru ral com área de até cin qüen ta hec ta-
res, res sal va do o dis pos to no in ci so I des te
ar ti go;

III – cin qüen ta por cen to nos de ma is
ca sos.

§ 2º O re gi me de uso da área de pre-
ser va ção per ma nen te não se al te ra no caso 
pre vis to no ca put des te ar ti go.

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 4.771, de 15 de se tem bro de 1965, que
ins ti tui o novo Có di go Flo res tal, in tro du ziu na le gis la-
ção bra si le i ra as fi gu ras ju rí di cas da área de pre ser-
va ção per ma nen te (APP) e da re ser va le gal, o que re -
pre sen tou um sig ni fi ca ti vo avan ço com res pe i to à pro -
te ção do meio am bi en te.

A ve ge ta ção si tu a da em área de pre ser va ção
per ma nen te, ou seja, às mar gens de rios, la gos e
nas cen tes, nas res tin gas, no topo de mor ros, nas en -
cos tas ín gre mes ou nas bor das das cha pa das, de-
sem pe nha um im por tan te pa pel eco ló gi co: a pro te ção
e a ma nu ten ção da qua li da de dos re cur sos hí dri cos; a 
con ser va ção da di ver si da de bi o ló gi ca; o con tro le da
ero são dos so los e do as so re a men to e da po lu i ção
dos cor pos d’água, en tre ou tros be ne fí ci os.

Essas áre as, como diz o pró prio nome – de pre -
ser va ção per ma nen te –, são áre as pro te gi das e não
ad mi tem qual quer es pé cie de in ter fe rên cia an tró pi ca,
sal vo em ca sos de uti li da de pú bli ca ou de in te res se
so ci al, hi pó te se na qual a su pres são da ve ge ta ção
po de rá ser au to ri za da pelo ór gão am bi en tal com pe-
ten te.

Por sua vez, o art. 16 do Có di go Flo res tal – com
a nova re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria (MPV)
nº 2.166-67, de 24 de agos to de 2001 – es ta be le ce
que as pro pri e da des ru ra is de ve rão man ter a tí tu lo de
re ser va le gal um per cen tu al mí ni mo de 20%, 35% ou
80% de sua ve ge ta ção na ti va, es tan do es ses ín di ces
con di ci o na dos à lo ca li za ção da pro pri e da de.

O ins ti tu to da re ser va le gal, vin cu la da a cada
pro pri e da de ru ral, foi con ce bi do com o pro pó si to de
con so li dar uma ma lha de co ber tu ra ve ge tal na tu ral
ca paz de ga ran tir o equi lí brio eco ló gi co dos di ver sos
ecos sis te mas na ci o na is, além de ga ran tir o for ne ci-
men to de ma té ria-pri ma flo res tal, já que nes sas áre as
ad mi te-se um re gi me de uti li za ção li mi ta da.

A re fe ri da MPV ino vou ao per mi tir que a área de
pre ser va ção per ma nen te pos sa ser con si de ra da no
cál cu lo do per cen tu al da área de re ser va le gal, pro ce-
di men to con di ci o na do à lo ca li za ção e à di men são da
pro pri e da de ru ral.

Para o caso es pe cí fi co das pro pri e da des ru ra is
das re giões Sul e Su des te, esse côm pu to será ad mi ti-
do quan do a soma da ve ge ta ção na ti va em área de
pre ser va ção per ma nen te e em área de re ser va le gal
ul tra pas sar 25% da pro pri e da de com área de até trin -
ta hec ta res, ou ex ce der a 50%, nos de ma is ca sos.
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Ocor re que, da das as di men sões con ti nen ta is
do País e, por con se qüên cia, as pe cu li a ri da des ge o-
grá fi cas e to po grá fi cas de suas di ver sas re giões, um
nú me ro sig ni fi ca ti vo de pro pri e da des ru ra is com área
de até cin qüen ta hec ta res, so bre tu do aque las si tu a-
das em áre as mon ta nho sas das re giões Sul e Su des-
te, têm, em boa par te das ve zes, sua vo ca ção agrí co-
la in vi a bi li za da, vis to que são obri ga das a man ter,
além das APPs, a área de re ser va le gal, na for ma pre -
co ni za da pela le gis la ção flo res tal vi gen te.

Com o in tu i to de equa ci o nar o con fli to hoje exis -
ten te, pro po mos que o ín di ce de 25% su pra ci ta do
seja apli ca do a to das as pro pri e da des ru ra is de até
cin qüen ta hec ta res, ex ce tu a das aque las lo ca li za das
na Ama zô nia Le gal.

Essa so lu ção se ria uma for ma de vi a bi li zar a
apli ca ção des sas duas im por tan tes fi gu ras ju rí di cas
do Di re i to Ambi en tal bra si le i ro per mi tin do, si mul ta ne-
a men te, ao pe que no pro pri e tá rio ru ral com pa ti bi li zar
a pro te ção e a con ser va ção dos re cur sos na tu ra is
com a vi a bi li za ção eco nô mi ca do uso da ter ra.

A nos sa pro pos ta de aper fe i ço a men to do Có di-
go Flo res tal as su me como re fe rên cia os con ce i tos e
os ín di ces es ta be le ci dos pela MPV nº 2.166-67, de 24 
de agos to de 2001, não ten do sido fe i ta re mis são ex -
pres sa a esse di plo ma le gal no cor po do pro je to em
ra zão de a Me di da Pro vi só ria ain da es tar sob exa me
do Con gres so Na ci o nal.

Assim, para con cre ti zar a pro pos ta, ofe re ce mos
o pre sen te pro je to de lei que acres cen ta ar ti go ao cor-
po da Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de 1965 (Có di-
go Flo res tal), obe de cen do, as sim, às re gras de ela bo-
ra ção, al te ra ção e con so li da ção das leis pre co ni za-
das pela Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998.

Pe las ra zões ex pos tas, con fi a mos no aco lhi-
men to, pe los no bres co le gas, do pro je to de lei que ora 
lhes apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Álva ro
Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Insti tui o novo Có di go Flo res tal.

....................................................................................
Art. 17. Nos lo te a men tos de pro pri e da des ru ra is,

a área des ti na da a com ple tar o li mi te per cen tu al fi xa-
do na le tra a do ar ti go an te ce den te, po de rá ser agru -

pa da numa só por ção em con do mí nio en tre os ad qui-
ren tes.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.166-67, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra os arts. 1º, 4º, 14, 16 e 44, e
acres ce dis po si ti vos à Lei nº 4.771, de 15
de se tem bro de 1965, que ins ti tui o Có di-
go Flo res tal, bem como al te ra o art. 10 da 
Lei nº 9.393, de 19 de de zem bro de 1996,
que dis põe so bre o Impos to so bre a Pro -
pri e da de Ter ri to ri al Ru ral –  ITR, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, rio uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62, e ten do em vis ta o dis pos to
no art. 225, § 4º, 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. 16. As flo res tas e ou tras for mas de ve ge ta-
ção na ti va, res sal va das as si tu a das em área de pre -
ser va ção per ma nen te, as sim como aque las não su je-
i tas ao re gi me de uti li za ção li mi ta da ou ob je to de le -
gis la ção es pe cí fi ca, são sus ce tí ve is de su pres são,
des de que se jam man ti das, a tí tu lo de re ser va le gal,
no mí ni mo:

I –  oi ten ta por cen to, na pro pri e da de ru ral si tu a-
da em área de flo res ta lo ca li za da na Ama zô nia Le gal;

II –  trin ta e cin co por cen to, na pro pri e da de ru ral
si tu a da em área de cer ra do lo ca li za da na Ama zô nia
Le gal, sen do no mí ni mo vin te por cen to na pro pri e da-
de e quin ze por cen to na for ma de com pen sa ção em
ou tra área, des de que es te ja lo ca li za da na mes ma mi -
cro ba cia, e seja aver ba da nos ter mos do § 7º des te
ar ti go;

III –  vin te por cen to, na pro pri e da de ru ral si tu a-
da em área de flo res ta ou ou tras for mas de ve ge ta ção
na ti va lo ca li za da nas de ma is re giões do País; e

IV –  vin te por cen to, na pro pri e da de ru ral em
área de cam pos ge ra is lo ca li za da em qual quer re gião
do País.

§ 1º O per cen tu al de re ser va le gal na pro pri e da-
de si tu a da em área de flo res ta e cer ra do será de fi ni do
con si de ran do se pa ra da men te os ín di ces con ti dos
nos in ci sos I e II des te ar ti go.

§ 2º A ve ge ta ção da re ser va le gal não pode ser
su pri mi da, po den do ape nas ser uti li za da sob re gi me
de ma ne jo flo res tal sus ten tá vel, de acor do com prin -
cí pi os e cri té ri os téc ni cos e ci en tí fi cos es ta be le ci dos
no re gu la men to, res sal va das as hi pó te ses pre vis tas
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no § 3º des te ar ti go, sem pre ju í zo das de ma is le gis la-
ções es pe ci fi cas.

§ 3º Para cum pri men to da ma nu ten ção ou com -
pen sa ção da área de re ser va le gal em pe que na pro -
pri e da de ou pos se ru ral fa mi li ar, po dem ser com pu ta-
dos os plan ti os de ár vo res fru tí fe ras or na men ta is ou
in dus tri a is, com pos tos por es pé ci es exó ti cas, cul ti va-
das em sis te ma in ter ca lar ou em con sór cio com es pé-
ci es na ti vas.

§ 4º A lo ca li za ção da re ser va le gal deve ser
apro va da pelo ór gão am bi en tal es ta du al com pe ten te
ou, me di an te con vê nio, pelo ór gão am bi en tal mu ni ci-
pal ou ou tra ins ti tu i ção de vi da men te ha bi li ta da, de-
ven do ser con si de ra dos, no pro ces so de apro va ção, a 
fun ção so ci al da pro pri e da de, e os se guin tes cri té ri os
e ins tru men tos, quan do hou ver:

I –  o pla no de ba cia hi dro grá fi ca;
II –  o pla no di re tor mu ni ci pal;
III –  o zo ne a men to eco ló gi co-eco nô mi co;
IV –  ou tras ca te go ri as de zo ne a men to am bi en-

tal; e
V –  a pro xi mi da de com ou tra Re ser va Le gal,

Área de Pre ser va ção Per ma nen te, uni da de de con-
ser va ção ou ou tra área le gal men te pro te gi da.

§ 5º O Po der Exe cu ti vo, se for in di ca do pelo Zo -
ne a men to Eco ló gi co Eco nô mi co –  ZEE e pelo Zo ne a-
men to Agrí co la, ou vi dos o CONAMA, o
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 159, DE 2002

Acres cen ta o pa rá gra fo úni co ao ar -
ti go 14 da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro
de 1997, que ins ti tui o Sis te ma Na ci o nal
de Armas –  SINARM.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao ar ti go 14 da Lei nº

9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, o se guin te pa rá gra-
fo úni co

Art. 14................................................

Pa rá gra fo úni co De mons tra da sua efi-
ciên cia, o Mi nis té rio do Exér ci to en tre ga rá a
arma apre en di da à Po li cia Fe de ral ou às Po -
lí ci as Esta du a is, me di an te con vê nio es ta be-
le ci do com es sas Insti tu i ções.

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

Jus ti fi ca ção

Nos so país as sis te atu al men te ao cres ci men to
in con tro lá vel da vi o lên cia ur ba na, en tre ou tras ra-
zões, pela fal ta de equi pa men tos ade qua dos para as
po lí ci as e pelo gran de ar se nal que pos su em os cri mi-
no sos, mu i tas ve zes mais mo der no do que aque le uti -
li za do pe las ins ti tu i ções de se gu ran ça pú bli ca.

Em sen do as sim, é su fi ci en te que o Esta do su -
pra essa de fi ciên cia em re la ção àque les que atu am
na mar gi na li da de to man do para si os me i os que são
em pe nha dos pe los cri mi no sos para de sa fi ar a au to ri-
da de es ta tal. Por tan to, a me di da tem ob je ti vo du plo, o
com ba te ao cri me e a mo der ni za ção do apa ra to da
se gu ran ça pú bli ca, a sa ber.

Esse é o es co po do pro je to e con to com meus
Pa res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. –  Se na-
dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Insti tuí o Sis te ma Na ci o nal de
Armas –  SINA RM, es ta be le ce con di ções
para o re gis tro e para o por te de arma de
fogo, de fi ne cri mes e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

CAPÍTULO V

Art 14. As ar mas de fogo en con tra das  em re gis-
tro e/ou sem au to ri za ção se rão apre en di das e, após
ela bo ra ção do la u do pe ri ci al, re co lhi das ao Mi nis té rio
do Exér ci to, que se en car re ga rá de sua des ti na ção.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, ca ben do à úl ti ma a de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 160, DE 2002

Dis põe so bre a co le ta, a re ci cla gem
e a des ti na ção fi nal de apa re lhos ele tro-
do més ti cos in ser ví ve is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei dis põe so bre a co le ta, a re ci cla-

gem e a des ti na ção fi nal ade qua da dos apa re lhos
ele tro do més ti cos e ele tro e le trô ni cos e seus com po-
nen tes, sem con di ções de uti li za ção ou em de su so.
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Art. 2º Os fa bri can tes e im por ta do res de apa re-
lhos ele tro do més ti cos e ele tro e le trô ni cos são res pon-
sá ve is pela co le ta, re ci cla gem e dis po si ção fi nal dos
pro du tos des car ta dos.

§ lº Na im plan ta ção do sis te ma de re tor no e co -
le ta dos pro du tos des car ta dos, de que tra ta o ca put,
os dis tri bu i do res e os pos tos de ven da fi cam obri ga-
dos a re ce bê-los em de pó si to.

§ 2º A re ci cla gem dos pro du tos des car ta dos terá
pri o ri da de quan do for tec ni ca men te pos sí vel, eco no mi-
ca men te viá vel e am bi en tal men te se gu ra, con for me de -
ter mi na ção do ór gão am bi en tal com pe ten te.

Art. 3º O sis te ma de co le ta, re ci cla gem e des ti na-
ção fi nal dos pro du tos des car ta dos a ser im plan ta do
pelo fa bri can te ou im por ta dor de ve rá ser sub me ti do à
apre ci a ção da au to ri da de am bi en tal com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Os fa bri can tes dos pro du tos
men ci o na dos no art. 1º so men te ob te rão a li cen ça
am bi en tal para a ins ta la ção e ope ra ção de suas ati vi-
da des me di an te a apro va ção do sis te ma re fe ri do no
ca put.

Art. 4º A inob ser vân cia ao dis pos to nes ta Lei e
em seu re gu la men to su je i ta rá o in fra tor às san ções
pre vis tas na Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998,
e de ma is le gis la ção per ti nen te.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor 360 dias a par tir
da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Em todo o mun do, e tam bém no Bra sil, a ques -
tão do des car te am bi en tal men te ade qua do da cha-
ma da su ca ta ele tro e le trô ni ca é com ple xa e cada vez
mais pre o cu pan te.

Ge ne ra li za-se o con su mo de ele tro do més ti cos,
de equi pa men tos ele trô ni cos e de in for má ti ca e,
como o ci clo de vida des ses apa re lhos é cada vez
me nor, a acu mu la ção de pro du tos in ser ví ve is é ine vi-
tá vel e ten de a cres cer.

O que fa zer, por tan to, com os mi lha res de te le vi-
so res, ge la de i ras, com pu ta do res e tan tos ou tros equi -
pa men tos que nin guém mais quer? Hoje, o des ti no de 
toda essa su ca ta tem sido os “li xões” — nos sa re a li-
da de mais co mum —, os ater ros sa ni tá ri os e os fer -
ros-ve lhos, o que acar re ta sé ri os pro ble mas am bi en-
ta is e de sa ú de pú bli ca, já que mu i tos dos com po nen-
tes des ses apa re lhos são al ta men te tó xi cos e po dem
con ta mi nar o ar, o solo e o len çol freá ti co, com con se-
qüên ci as de sas tro sas.

A tí tu lo de exem plo, so men te a par tir de 1997 as
ge la de i ras bra si le i ras pas sa ram a ser fa bri ca das sem
o uso do CFC (o clo ro-flu or car bo no) no sis te ma de re -

fri ge ra ção, gás que quan do li be ra do agri de a ca ma da
de ozô nio. Mi lha res des ses equi pa men tos an ti gos es -
tão sen do des car ta dos, por tan to, sem ne nhum cu i da-
do e con tro le.

A so lu ção pas sa, a nos so ver, pela re cu pe ra ção
e re ci cla gem dos equi pa men tos des car ta dos e é ta re-
fa ur gen te, que não pode mais es pe rar.Nes se es for ço
de vem es tar en ga ja dos o po der pú bli co, as em pre sas
e os pró pri os con su mi do res.

No Ja pão e em mu i tos pa í ses da Eu ro pa, por
exem plo, as em pre sas fa bri can tes ar cam com a res -
pon sa bi li da de pós-con su mo. Nes se sis te ma, o con-
su mi dor de vol ve à loja o pro du to in ser ví vel – sem
con di ções de uti li za ção ou em de su so – e esta o en -
ca mi nha à in dús tria, que está de vi da men te apa re-
lha da para pro mo ver a re ci cla gem ou a cor re ta des -
ti na ção fi nal da su ca ta.

A com pre en são, por gran de par te da so ci e da-
de, da exi gên cia e da im por tân cia da ma nu ten ção
do equi lí brio am bi en tal, e, por con se qüên cia, a pres -
são por ela exer ci da so bre os go ver nan tes e o se tor
em pre sa ri al têm pro pi ci a do uma de se já vel ade qua-
ção aos no vos con ce i tos am bi en ta is.

Des sa fe i ta, ado tar o mo de lo pro pos to para o ge -
ren ci a men to dos re sí du os ge ra dos pelo des car te de
ele tro do més ti cos e ele tro e le trô ni cos in ser ví ve is, se ria,
sem dú vi da, uma for ma de exi gir um com por ta men to
mais éti co e eco ló gi co do seg men to em pre sa ri al.

Pe las ra zões ci ta das, con ta mos com o apo io
dos no bres co le gas Se na do res para o aper fe i ço a-
men to e a apro va ção de nos sa pro pos ta.

Sala das Ses sões, 5 de ju lho de 2002. – Car-
los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre as san ções pe na is e
ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e
ati vi da des le si vas ao meio am bi en te, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca ben-
do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 330, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do item II, do art. 336, do Re gi men to

Inter no, re que re mos ur gên cia para o Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 113, de 2001, que acres cen ta o Tí tu lo XII
ao Có di go Pe nal, dis pon do so bre os cri mes pre vis tos
em atos in ter na ci o na is, e dis po si ti vo à Lei nº 9.613, de
3 de mar ço de 1998, que dis põe so bre os cri mes de
la va gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res, a
pre ven ção da uti li za ção do Sis te ma Fi nan ce i ro para
os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei, cria o Con se lho de Con -
tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Artur
da Tá vo la – José Agri pi no – Gil ber to Mes tri nho
– Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Este re que ri men to será vo ta do após a Ordem do
Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, II, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De acor do com o Re gi men to Inter no, de ter mi no a
sus pen são dos tra ba lhos de to das as co mis sões,
pois es ta mos ini ci an do a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 331, DE 2002

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 tes dos itens nº 5 a 11 se jam
sub me ti di tas ao Ple ná rio an tes do item 1.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Emí lia
Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 2002

(Inver são de pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to nº 331, de 2002, lido

e apro va do nes ta opor tu ni da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2002 (nº
1.357/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das
as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu-
lher, as si na do pelo go ver no bra si le i ro no dia
13 de mar ço de 2001, na sede das Na ções
Uni das, em Nova Ior que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 277, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra Emi -
lia Fer nan des.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de abril pas sa do, quan-
do teve sua dis cus são adi a da para a pre sen te data.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des,
para dis cu tir a ma té ria.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, está em vo ta ção o pro je to
de de cre to le gis la ti vo que tra ta do Pro to co lo Fa cul ta ti-
vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For -
mas de Dis cri mi na ção Con tra a Mu lher, ma té ria da
qual fui Re la to ra na Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res, que apro vou meu pa re cer, por una ni mi da de, re -
me ten do-o ao ple ná rio. O pro je to es ta va em pa u ta no
úl ti mo dia 25 de abril.

Como é do co nhe ci do dos ilus tres Pa res, ho ras
an tes da vo ta ção da ma té ria a Casa re ce beu um do -
cu men to da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra -
sil, CNBB, te cen do al gu mas crí ti cas ao Pro to co lo e
so li ci tan do que o pro je to fos se re je i ta do. Na opor tu ni-
da de, foi apre sen ta do re que ri men to de adi a men to de
vo ta ção e foi o que con si de ra mos im por tan te, por que
se po de ria tra ba lhar no es cla re ci men to do con te ú do e 
sig ni fi ca do da ma té ria.

Assim, den tro do es pí ri to de mo crá ti co que nos
move, do dia 25 de abril até hoje re a li za mos uma ple -
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ná ria, para a qual con vi da mos re pre sen tan tes do Mo -
vi men to de Mu lhe res, do Po der Exe cu ti vo, da so ci e-
da de ci vil e da Igre ja – a pró pria CNBB. 

Con vi da mos o Mi nis tro Hil de bran do Ta deu Nas -
ci men to Va la da res, Di re tor-Ge ral do De par ta men to
de Di re i tos Hu ma nos e Te mas So ci a is do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res; a Drª So lan ge Ben tes Ju re-
ma, Se cre tá ria Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher; D.
Aloy sio José Leal Pen na, Arce bis po de Bo tu ca tu e
res pon sá vel pela Pas to ral da Fa mí lia, que veio au to ri-
za do e re pre sen tan do a CNBB; a Drª Sil via Pi men tel,
Co or de na do ra Na ci o nal do Co mi tê La ti no-Ame ri ca no
e do Ca ri be para a De fe sa dos Di re i tos da Mu lher
(CLADEM/Bra sil), e a Drª Flá via Pi o ve san, Pro cu ra-
do ra do Esta do de São Pa u lo e pro fes so ra de Di re i tos
Hu ma nos da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São
Pa u lo (PUC/SP). 

A to dos os par ti ci pan tes, os qua is apre sen ta ram
be lís si mos pa i néis – a sala es ta va lo ta da –, que re mos
re gis trar, de pú bli co, o nos so agra de ci men to por ha-
ve rem aten di do ao nos so pe di do, sem ne nhu ma exi -
gên cia para a Casa.

Agra de ce mos, es pe ci al men te, o tra ba lho das
bra vas e atu an tes com pa nhe i ras da Agen de – Ações
em Gê ne ro, Ci da da nia e De sen vol vi men to –, en ti da-
de que tra ta das ques tões de gê ne ro e que nos au xi li-
ou so bre ma ne i ra na or ga ni za ção do even to e na ori -
en ta ção téc ni ca da ma té ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na re u-
nião, to dos os pa les tran tes fo ram unâ ni mes em clas -
si fi car este Pro to co lo Fa cul ta ti vo como um im por tan te
ins tru men to ju rí di co, que visa pro te ger os di re i tos hu -
ma nos das mu lhe res e ga ran tir-lhes o aces so à Jus ti-
ça in ter na ci o nal, de for ma mais di re ta e efi caz, quan -
do o sis te ma na ci o nal se mos trar fa lho ou omis so.

Ne ces sá rio res sal tar o en ten di men to unâ ni me
de que se tra ta de um ins tru men to pro ce di men tal, que 
não cria ne nhum di re i to novo subs tan ti vo para as mu -
lhe res, mas for ta le ce a Con ven ção, que já faz par te
do or de na men to ju rí di co bra si le i ro des de 1984. 

As pre o cu pa ções ma ni fes ta das atri bu í mos à fal -
ta de in for ma ção ou des co nhe ci men to do Pro to co lo.
Des sa for ma, é jus to que se re gis trem nos Ana is da
Casa os es cla re ci men tos apre sen ta dos pe los pa les-
tran tes du ran te a re u nião, para que não pa i re ne nhu-
ma dú vi da.

A Drª Sil via Pi men tel, Co or de na do ra da Cla-
dem/Bra sil, res sal tou que:

A Con ven ção for ta le ce o con ce i to de in di vi si bi li-
da de e in ter de pen dên cia dos Di re i tos Hu ma nos ao
es ta be le cer, em um só ins tru men to, os di re i tos ci vis,

po lí ti cos, eco nô mi cos, so ci a is e cul tu ra is, como tam -
bém os di re i tos co le ti vos de se to res de mu lhe res e o
di re i to ao de sen vol vi men to.

Lem brou ain da que o Pro to co lo Fa cul ta ti vo à
Ce daw

...pro por ci o na a pes so as ou gru pos ví ti mas de
uma vi o la ção pelo Esta do-Par te, de qual quer di re i to
enun ci a do na Con ven ção, apre sen tar pe ti ções ao Co -
mi tê. Cabe a ele, por sua vez, ma ni fes tar-se na for ma
de opi niões e re co men da ções.

A Drª So lan ge Ben tes, Se cre tá ria Na ci o nal dos
Di re i tos da Mu lher, re pre sen tan do o Po der Exe cu ti vo
na re u nião aqui re a li za da, afir mou:

A Ce daw es tru tu ra-se so bre os prin cí pi os da
igual da de, da não-dis cri mi na ção e da obri ga ção do
Esta do.

E des ta cou que este Pro to co lo Fa cul ta ti vo pode
be ne fi ci ar as mu lhe res de vá ri as for mas:

Ca ta li san do mu dan ças nas leis e prá ti-
cas na ci o na is;

Apri mo ran do o en ten di men to dos di re i-
tos e das obri ga ções pre vis tos na Con ven-
ção, por meio de sua in ter pre ta ção mais de -
ta lha da;

Cri an do a cons ciên cia pú bli ca so bre
pa drões de di re i tos hu ma nos que pro í bem a 
dis cri mi na ção con tra as mu lhe res;

Cons tru in do a cons ciên cia en tre as
mu lhe res de seus di re i tos en quan to re i vin di-
ca do ras.

So lan ge Ben tes des ta cou ain da que:

A des pe i to das ine gá ve is con quis tas
ob ti das na Ce daw, ain da per sis tem, de for -
ma acen tu a da, prá ti cas dis cri mi na tó ri as e
abu si vas com re la ção aos di re i tos das mu-
lhe res, que se en con tram dis se mi na das em
vá ri as cul tu ras e so ci e da des.

Nes se sen ti do, res ga to aqui o que foi tema in clu-
si ve de dis cus são nes ta ma nhã: o trá fi co de me ni nas
para ex plo ra ção se xu al, con for me es tam pa ram, re-
cen te men te, os me i os de co mu ni ca ção no Bra sil.

Por sua vez, o Mi nis tro Hil de bran do Ta deu Nas -
ci men to Va la da res, que re pre sen ta va o Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res, afir mou que o Co mi tê da Ce daw
é for ma do por 23 pe ri tos “de ele va do ní vel mo ral e
com pe tên cia no cam po de atu a ção co ber to pela Con -
ven ção”, in di ca dos pe los Esta dos-Mem bros por qua -
tro anos. Em suas aná li ses, le vam em con ta as di fe-
ren tes for mas de cul tu ra, ci vi li za ção e sis te mas le ga is
exis ten tes em cada país que ade rir ao Pro to co lo.
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Acres cen tou ain da:

Como re pre sen tan te do Exe cu ti vo, ma -
ni fes to mi nha ex pec ta ti va de que este even -
to, ao di lu ir por com ple to dú vi das re ma nes-
cen tes quan to à opor tu ni da de e con ve niên-
cia da ra ti fi ca ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo,
leve a pron ta apro va ção pelo Se na do des ta
ma té ria.

Por fim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro des ta car a ma ni fes ta ção qua li fi ca da da CNBB,
por meio da fala e do do cu men to es cri to que foi en tre-
gue por oca sião da re u nião, por in ter mé dio de D. Aloy -
sio Pen na, que de cla rou:

Eu que ria re co nhe cer, mais uma vez,
que essa car ta foi uma fa lha nos sa [ele se
re fe ria à car ta en vi a da ao Se na do e que in -
clu si ve re sul tou no adi a men to da vo ta ção do
Pro to co lo]. Ela não re pre sen ta a po si ção da
Pre si dên cia da CNBB. A po si ção está nes te
do cu men to [que ele en tre gou e peço que
seja in clu í do nos Ana is da Casa] que foi fe i-
to com con sul ta ao Pre si den te, ao Vice-Pre -
si den te, ao Se cre tá rio e tam bém a as ses so-
res, ju ris tas e es tu di o sos de bi oé ti ca. Qu e ro
tam bém me des cul par pe ran te V. Exª [re fe-
rin do-se a mim, que pre si dia os tra ba lhos
na que le dia] por não ter mos in tro du zi do
esse de ba te já no tem po da Câ ma ra dos
De pu ta dos, ten do fi ca do só para esta oca-
sião. Não foi nada pre me di ta do, mas te mos
que re co nhe cer que foi nes ta oca sião que
nos ad ver ti mos da se ri e da de do pro ble ma,
que de ve ría mos dar tam bém nos sa par ti ci-
pa ção.

No do cu men to apre sen ta do por D. Aloy sio, a
CNBB afir ma:

Acre di ta mos que a Ce daw, apro va da
por qua se to dos os pa í ses, luta em fa vor da
ca u sa da mu lher, in fe liz men te ain da tão
mar gi na li za da no Bra sil e no mun do.

E de cla ra ain da:
Espe ra mos que esta cul tu ra es te ja de -

sa pa re cen do. De ve mos lu tar por uma nova
cul tu ra, que não ex clua nem as mu lhe res,
nem os ne gros, nem os ido sos, nem os nas -
ci tu ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por tudo 
o que aqui foi ex pos to e pela for ma cla ra como a
CNBB se ma ni fes tou, pu bli ca men te, peço que as
no tas ta qui grá fi cas de toda a re u nião, com a par ti ci-

pa ção dos pa les tran tes e dos Par la men ta res que ali
se ma ni fes ta ram, se jam tam bém trans cri tas nos Ana -
is des ta Casa, como com ple men ta ção do meu pro-
nun ci a men to.

Acre di to que a re u nião re a li za da no Se na do Fe -
de ral en cer rou a eta pa de dú vi das exis ten tes em tor -
no da ma té ria, dan do opor tu ni da de a um con sen so
fun da men tal à sua apro va ção, e que a po si ção da
CNBB de i xou cla ro que a en ti da de de sa u to ri zou qual -
quer ou tro do cu men to que por ven tu ra es te ja sen do
di vul ga do. Que todo do cu men to, a não ser este que
foi en tre gue pela CNBB, cor res pon de a po si ções par-
ti cu la res e não da to ta li da de da Con fe de ra ção Na ci o-
nal dos Bis pos do Bra sil.

Con cluo di zen do que apro var o Pro to co lo de Eli -
mi na ção da Dis cri mi na ção Con tra a Mu lher no mês
em que fes te ja mos os 70 anos do voto fe mi ni no no
Bra sil, pou co de po is de ter mos apro va do a De cla ra-
ção Fa cul ta ti va do Co mi tê Inter na ci o nal para a Eli mi-
na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al – logo em se gui da, no
Item 6 da pa u ta de hoje, apre ci a re mos ou tro pro to co lo
se me lhan te, que apro va o Esta tu to de Roma do Tri bu-
nal Pe nal Inter na ci o nal – é, sem dú vi da, man ter a co -
e rên cia des ta Casa.

Sr. Pre si den te, ci ta rei ain da as pa la vras da Drª
Flá via Pi o ve san, Pro cu ra do ra do Esta do de São Pa u-
lo e Pro fes so ra da PUC, que es te ve nes ta Casa e afir -
mou que “os di re i tos hu ma nos das mu lhe res e das
me ni nas são par te ina li e ná vel, in te gral e in di vi sí vel
dos di re i tos hu ma nos uni ver sa is”. Lem brou ain da que
“a óti ca dos di re i tos hu ma nos co in ci de com a óti ca da
in clu são” e que “tes te mu nha mos hoje um mo vi men to
pela in ter na ci o na li za ção dos di re i tos hu ma nos”.

A Pro cu ra do ra do Esta do de São Pa u lo bem ob -
ser vou que:

Este Pro to co lo, nes ta di men são, é um
es pe ci al avan ço, por que faz eco ar a voz do
Mo vi men to Inter na ci o nal de Mu lhe res ao in -
sis tir que não há di re i tos hu ma nos sem a
ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos das mu-
lhe res e sem que elas te nham con di ções de 
exi gir que eles se jam im ple men ta dos; o Pro -
to co lo virá como uma ga ran tia adi ci o nal a
es ses di re i tos, ou seja, ter di re i tos im ple-
men ta dos, res pe i ta dos e ob ser va dos.

Por isso, Sr. Pre si den te, en ten do que esta Casa
está apta a apro var esse acor do in ter na ci o nal as si na do
pelo Go ver no bra si le i ro, apro va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos e que se en con tra em úl ti ma fase nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, es sas são as mi nhas con si de ra-
ções ini ci a is.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SENADORA EMILIA FERNANDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Nes te mo men to, da mos iní cio a esta re u nião que tem
o ob je ti vo de tra var um de ba te en tre a so ci e da de bra -
si le i ra e o Par la men to, a fim de apro fun dar mos o co -
nhe ci men to em re la ção ao Pro to co lo Fa cul ta ti vo da
Con ven ção so bre a Eli mi na ção de to das as For mas
de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, CEDAW, que está
tra mi tan do nes ta Casa.

Já nos hon ram com sua pre sen ça o Mi nis tro Hi -
del bran do Ta deu Nas ci men to Va la da res, Di re tor-Ge-
ral do De par ta men to de Di re i tos Hu ma nos e Te mas
So ci a is do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res; a Drª
So lan ge Ben tes Ju re ma, Se cre tá ria Na ci o nal dos Di -
re i tos da Mu lher e Pre si den te Na ci o nal do Con se lho
Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher. Uma das gran des
con quis tas ob ti das pe las mu lhe res foi a pos si bi li da de
de ter mos uma se cre ta ria com sta tus de um mi nis té-
rio para tra tar das ques tões das mu lhe res.

Dom Aloy sio José Leal Pen na, Arce bis po de Bo -
tu ca tu, São Pa u lo, e res pon sá vel pela Pas to ral da Fa -
mí lia, tam bém nos hon ra com sua pre sen ça, como re -
pre sen tan te da CNBB. Envi a mos con vi te a Dom Ra i-
mun do Da mas ce no, Se cre tá rio da CNBB, que res-
pon deu co mu ni can do ofi ci al men te que nes te even to a 
CNBB se ria re pre sen ta da por Dom Aloy sio José Leal
Pen na.

Con ta mos tam bém com a Drª Síl via Pi men tel, Co -
or de na do ra Na ci o nal do Co mi tê La ti no-Ame ri ca no e do
Ca ri be para De fe sa dos Di re i tos da Mu lher, Cla dem, no
Bra sil, e Pro fes so ra Dou to ra em Fi lo so fia do Di re i to da
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo.

Te mos o pra zer de con tar ain da com a pre sen ça
da Drª Flá via Pi o ve san, Pro cu ra do ra do Esta do de
São Pa u lo e Pro fes so ra de Di re i tos Hu ma nos da Pon -
ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo.

Ao lon go das nos sas ati vi da des, ire mos re gis-
tran do a pre sen ça de pes so as que aqui es ti ve rem re -
pre sen tan do de ma is en ti da des e ór gãos.

Des de já agra de ce mos ao Se na dor Gil vam Bor -
ges pela pre sen ça, igual men te à Se na do ra Ma ri na
Sil va e às De pu ta das Iara Ber nar di, Alci o ne Bar ba lho
e Lu i za Erun di na, que re pre sen tam a Ban ca da fe mi ni-
na da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Fa rei al guns re gis tros e de po is pas sa rei a pa la-
vra aos nos sos con vi da dos.

No úl ti mo dia 25 de abril, es ta va em vo ta ção no
ple ná rio do Se na do Fe de ral, o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº1/2002, re fe ren te ao Pro to co lo Fa cul ta ti vo
Con ven ção so bre a Eli mi na ção de to das as For mas
de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher. A vo ta ção foi adi a-
da nes se dia sob a ar gu men ta ção de que de ve ria ser
de sen vol vi da ma i or dis cus são so bre o con te ú do des -
se do cu men to. O adi a men to da vo ta ção do Pro to co lo
foi mo ti va do por do cu men to apre sen ta do pela Con fe-
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, en de re ça do ao
Pre si den te do Se na do Fe de ral, Ra mez Te bet, in ti tu la-
do Re je i ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo CEDAW. Esse
do cu men to foi en tre gue aos Se na do res e Se na do ras
na ma nhã do dia 25, an tes da ses são da ma nhã.

Assim, com o in tu i to de pro mo ver am plo es cla-
re ci men to a to dos os Se na do res e Se na do ras des ta
Casa e tam bém a toda a so ci e da de ci vil acer ca do
real con te ú do e sig ni fi ca do do Pro to co lo, en ten de mos
im por tan te a re a li za ção des ta re u nião.

Antes de pas sar a pa la vra aos ilus tres con vi da-
dos, faço al gu mas con si de ra ções so bre o pro ces so
de ra ti fi ca ção, pelo Esta do bra si le i ro, do Pro to co lo. Os 
pa les tran tes po dem nos cor ri gir e ti rar dú vi das no mo -
men to opor tu no. Esses pa les tran tes te rão dez mi nu-
tos para suas ex po si ções ini ci a is. De po is, se sur gir al -
gum ques ti o na men to ou per sis tir al gu ma dú vi da, po -
de re mos am pli ar esse tem po.

Esse Pro to co lo está em pro ces so de ra ti fi ca ção,
por que, de acor do com a nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral,
qual quer acor do in ter na ci o nal que o Bra sil fir me ne -
ces si ta de ra ti fi ca ção pelo Con gres so Na ci o nal. De-
po is des sa ra ti fi ca ção, o acor do pre ci sa do de pó si to
do Go ver no bra si le i ro jun to à ONU. 

Em 22 de de zem bro de 2000, en trou em vi gor,
no âm bi to in ter na ci o nal, o Pro to co lo Fa cul ta ti vo
CEDAW, ins tru men to ju rí di co ado ta do pela Orga ni za-
ção das Na ções Uni das em 1999. O Pro to co lo é um
tra ta do in ter na ci o nal de pro te ção aos di re i tos hu ma-
nos das mu lhe res, que ga ran te a elas o aces so à jus ti-
ça in ter na ci o nal, de for ma mais di re ta e efi caz, quan do
o sis te ma na ci o nal se mos tra fa lho ou omis so na pro te-
ção dos seus di re i tos hu ma nos. O Pro to co lo está aber-
to a as si na tu ras e ra ti fi ca ção pe los Esta dos que já se -
jam par te da CEDAW. O Bra sil faz par te da CEDAW
des de 1984 e as si nou o Pro to co lo em 13 de mar ço de
2001, ini ci an do as sim ofi ci al men te o pro ces so de ra ti-
fi ca ção do Pro to co lo pelo Esta do bra si le i ro.

Des de o iní cio des se pro ces so, cum pre res sal-
tar, a Ban ca da fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal in clu-
iu a apro va ção do pro to co lo na sua lis ta de pro je tos
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pri o ri tá ri os. Aten deu, des sa for ma, a ape los na ci o na is
e in ter na ci o na is não ape nas de con fe rên ci as tal como 
a de Pe quim, onde o Bra sil as si nou pro to co los, mas
tam bém de de ba tes de mo vi men tos or ga ni za dos.

Em ses são so le ne do Dia Inter na ci o nal da Mu -
lher, no dia 14 de mar ço de 2001, os Pre si den tes em
exer cí cio da Câ ma ra e do Se na do as su mi ram pu bli-
ca men te o com pro mis so de dar pri o ri da de po lí ti ca à
tra mi ta ção e apro va ção, em re gi me de ur gên cia, do
Pro to co lo pelo Con gres so Na ci o nal.

Em 26 de abril de 2001 o Exe cu ti vo bra si le i ro
en vi ou men sa gem pre si den ci al, MSC 0374/01, ao
Con gres so Na ci o nal para a apro va ção do Pro to co lo
Fa cul ta ti vo CEDAW. Aqui faço pa rên te ses para tor nar
bem cla ro que esse não é um pro je to de mi nha au to-
ria, como al gu mas pes so as e até en ti da des pen sa-
vam; tra ta-se, isso sim, de um acor do in ter na ci o nal
as si na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca - cer ta men te,
um dia po de re mos che gar à Pre si dên cia e as si nar al -
guns acor dos.

Em 12 de de zem bro de 2001, o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo re fe ren te ao Pro to co lo, PDL nº 1357,
de 2001, foi apro va do por una ni mi da de pelo Ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde ha via pas sa do pela
Co mis são de Re la ções Exte ri o res, que apro vou o pa -
re cer da De pu ta da Elci o ne Bar ba lho, aqui pre sen te,
do PMDB do Pará. Pas sou, de po is, pela Co mis são de
Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, onde me re ceu pa re cer – 
e foi apro va do - da De pu ta da La u ra Car ne i ro, do PFL
do Rio de Ja ne i ro. Qu an do che gou ao ple ná rio em re -
gi me de ur gên cia, foi vo ta do e de fen di do pela De pu ta-
da Zu la iê Co bra, do PSDB de São Pa u lo. Enca mi nha-
do ao Se na do Fe de ral, se gun do a tra mi ta ção, foi
apro va do, tam bém por una ni mi da de, por to dos os
Par ti dos, no dia 16 de abril de 2002, na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, com base no
pa re cer fa vo rá vel que eu, Se na do ra Emi lia Fer nan-
des, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Rio Gran de do
Sul, apre sen tei e de fen di.  Re pi to: a Co mis são, por
una ni mi da de, apro vou.

Na se qüên cia, foi para vo ta ção ao ple ná rio, no
dia 25 de abril, quan do foi en tão, como já re gis trei,
apre sen ta do um pe di do de re ti ra da de pa u ta, sen do
adi a da sua vo ta ção. Então, en ten de mos que não adi -
an ta va ape nas adi ar, sem que ti vés se mos um mo-
men to de dis cus são mais am pla, com ma i or vi si bi li da-
de, como será essa re u nião.

Agra de ce mos aos fun ci o ná ri os pela pre sen ça e
aos me i os de co mu ni ca ção do Se na do, que es tão
gra van do esta re u nião para que se jam trans mi ti dos
ao Bra sil os de ba tes, as ma ni fes ta ções dos ilus tres
con vi da dos e con vi da das que aqui es tão.

Este é o tra ba lho do Par la men to: dar vi si bi li da de
e trans pa rên cia àqui lo que aqui se faz, que aqui se
dis cu te e que aqui se apro va. Den tro des se res ga te
his tó ri co, com da tas e trâ mi te, não dis cu ti o mé ri to.
Va mos fazê-lo a par tir de ago ra, nes ta re u nião. Vale
lem brar ain da que, até o pre sen te mo men to, se ten ta e 
qua tro pa í ses já as si na ram o pro to co lo e trin ta e oito
já o ra ti fi ca ram. Entre eles, es tão: Bo lí via, Cos ta Rica,
Gu a te ma la, Equa dor, Mé xi co, Pa na má, Pa ra guai,
Peru, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guai.

Fi na li zan do, es cla re ço que o Pro to co lo Fa cul ta-
ti vo é um ins tru men to pro ce di men tal, que não cria ne -
nhum di re i to novo subs tan ti vo às mu lhe res, mas for ta-
le ce aque les pre vis tos na CEDAW, os qua is já são
par te da nos sa le gis la ção des de 1984, quan do o Bra -
sil ra ti fi cou a Con ven ção.

A CEDAW é um tra ta do in ter na ci o nal de di re i tos
hu ma nos que bus ca as se gu rar a igual da de en tre ho -
mens e mu lhe res e eli mi nar a dis cri mi na ção con tra a
mu lher, no exer cí cio de seus di re i tos ci vis, po lí ti cos,
eco nô mi cos, so ci a is e cul tu ra is, tan to na es fe ra pú bli-
ca quan to na pri va da.

O Pro to co lo não cria di re i tos adi ci o na is; am plia,
isso sim, o exer cí cio da ci da da nia das mu lhe res bra si-
le i ras, per mi tin do que re cor ram ao co mi tê quan do o
Esta do for omis so ou fa lho na pro te ção de seus di re i-
tos hu ma nos con sa gra dos na Con ven ção.

A ra ti fi ca ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo, CEDAW,
por tan to, ape nas am plia a sis te má ti ca do mo ni to ra-
men to in ter na ci o nal do co mi tê em re la ção à im ple-
men ta ção dos di re i tos já con sa gra dos pela CEDAW,
per mi tin do o en ca mi nha men to de de nún ci as in di vi du-
a is de vi o la ção dos di re i tos da con ven ção e a ins ta u-
ra ção de in ves ti ga ção em ca sos de gra ves ou sis te-
má ti cas vi o la ções da CEDAW.

A CEDAW, como os ou tros co mi tês que mo ni to-
ram os de ma is tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu -
ma nos da ONU, é com pos ta por es pe ci a lis tas ele i tos
por in di ca ção dos Esta dos para um man da do, em ge -
ral, de qua tro anos. Eles têm atri bu i ção de exa mi nar
re la tó ri os en vi a dos pe los pa í ses. Emi tem opi niões e
re co men da ções, ori en tan do os Esta dos na ques tão
da igual da de dos di re i tos hu ma nos.

Assim sen do, o Pro to co lo Fa cul ta ti vo da
CEDAW tem o mes mo sta tus que ou tros ins tru men-
tos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos, os qua is tam -
bém con tem plam pro ce di men tos de de nún ci as, qua is
se jam: Pro to co lo Fa cul ta ti vo ao Pac to Inter na ci o nal
de Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos: Con ven ção so bre a Eli mi-
na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al,
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em seu art. 14, e a Con ven ção con tra a Tor tu ra, por
exem plo, em seu art. 22.

Então, pela ló gi ca, vale di zer que im pe dir a ra ti fi-
ca ção des se Pro to co lo Fa cul ta ti vo sig ni fi ca ria im pe dir
o re co nhe ci men to dos de ma is tra ta dos e pro ce di men-
tos, de nún ci as e vi o la ções ga ran ti das por ou tros tra -
ta dos, sob o pon to de vis ta ci vil e po lí ti co - dis cri mi na-
ção ra ci al, tor tu ra, te mas que hoje ex tra po lam as
ques tões na ci o na is.

Con tu do, é in te res san te lem brar que, no úl ti mo
dia 26 de abril de 2002, o Con gres so Na ci o nal apre -
sen tou, e o Pre si den te do Se na do Fe de ral, Ra mez
Te bet, pro mul gou, o De cre to Le gis la ti vo nº 57, de
2002, que apro va so li ci ta ção de o Bra sil fa zer a de cla-
ra ção fa cul ta ti va pre vis ta no art. 14 da Con ven ção
Inter na ci o nal So bre a Eli mi na ção de to das as For mas
de Dis cri mi na ção Ra ci al, re co nhe cen do a com pe tên-
cia do Co mi tê Inter na ci o nal para a Eli mi na ção da Dis -
cri mi na ção Ra ci al, para re ce ber e ana li sar de nún ci as
de vi o la ção dos di re i tos hu ma nos co ber tos na Con-
ven ção.

Per gun to aos ilus tres mem bros da Mesa: que
sen ti do tem a ati tu de des ta Casa de ter im pe di do, no
dia 25 de abril, a apro va ção do Pro to co lo? Não re co-
nhe ce a com pe tên cia do Co mi tê da CEDAW e, no dia
se guin te, dia 26 de abril, apro va e re co nhe ce a mes -
ma com pe tên cia em re la ção ao co mi tê que mo ni to ra
a con ven ção da dis cri mi na ção ra ci al.

É com esse es pí ri to de res pe i to, de va lo ri za ção,
de re co nhe ci men to pe los pen sa men tos di fe ren ci a dos
na so ci e da de – que é le gí ti mo e res pe i ta mos – que
va mos ini ci ar os nos so tra ba lhos, ou vin do a to dos
com o ma i or res pe i to e opor tu ni da de de mo crá ti ca.

Pas so, en tão, a pa la vra ao Mi nis tro Hi del bran do
Ta deu Nas ci men to Va la da res, Di re tor-ge ral do De-
par ta men to de Di re i tos Hu ma nos e te mas so ci a is do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para ex por as
suas idéi as.

O SR. HILDEBRANDO TADEU NASCIMENTO
VALADARES – Mu i to gra to, Srª Se na do ra, mi nhas
pri me i ras pa la vras são de agra de ci men to à Srª Se na-
do ra Emi lia Fer nan des, pelo con vi te que me trans mi-
tiu, em 30 de abril pas sa do, para es tar hoje aqui tra -
zen do a po si ção do Exe cu ti vo, por meio do Ita ma raty,
em re la ção ao Pro to co lo Fa cul ta ti vo da Con ven ção
so bre a Eli mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi-
na ção con tra a Mu lher.

Na sua pes soa, Srª Se na do ra, tam bém sa ú do
to dos os de ma is com po nen tes des ta Mesa e ma ni fes-
to a mi nha pes so al sa tis fa ção de par ti ci par de uma
Mesa em que, além da Pre si den te, uma Se na do ra

bra si le i ra, te mos um bis po re pre sen tan te da Con fe-
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, a Se cre tá ria de
Esta do para os Assun tos da Mu lher e duas gran des
ju ris tas bra si le i ras. Sin to-me até um pou co des lo ca do
nes ta Mesa, da mi nha po si ção sim ples men te de Di re-
tor-Ge ral do De par ta men to de Di re i tos Hu ma nos e
Te mas So ci a is do Ita ma raty.

Dito isso – a mi nha ex po si ção, vou ten tar fazê-la
tão rá pi do quan to pos sí vel -, cre io que os te mas e as
dú vi das ma i o res so bre o as sun to se rão su fi ci en te-
men te es cla re ci das pela mi nha in ter ven ção de ca rá-
ter ge ral ini ci al, mas, so bre tu do, pe las in ter ven ções
dos de ma is in te gran tes des ta Mesa.

Do pon to de vis ta his tó ri co, cre io que é mu i to im -
por tan te as si na lar que, des de a sua cri a ção em 1945, 
a Orga ni za ção das Na ções Uni das tem tido, como um 
dos seus fo cos de atu a ção, a pro mo ção da igual da de
para as mu lhe res no âm bi to glo bal. Em 1946, foi cri a-
do um ór gão es pe ci al para tra tar de as sun tos das mu -
lhe res, a Co mis são so bre a Si tu a ção da Mu lher. Com -
pos ta por 45 mem bros, é su bor di na da ao Con se lho
So ci al da ONU. Exa mi na o pro gres so em fa vor da
igual da de das mu lhe res no mun do e faz re co men da-
ções, e su bli nho re co men da ções, para a pro mo ção
dos di re i tos das mu lhe res nos cam pos po lí ti co, eco -
nô mi co e so ci al.

A Co mis são tem uma sig ni fi ca ti va im por tân cia,
in clu si ve por que or ga ni zou qua tro con fe rên ci as glo-
ba is so bre o tema das mu lhe res: no Mé xi co, em 1975;
Co pe nha gue, em 1980, Na i ro bi, em 1985 e Pe quim,
em 1995.

A esta Co mis são com pe te, ain da, mo ni to rar a
im ple men ta ção dos re sul ta dos da pla ta for ma de ação 
de Pe quim. Para tan to, re ce be o apo io da Di vi são para 
o Avan ço das Mu lhe res, que acom pa nha a ade são
dos pa í ses à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de to das
as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, ou seja, 
acom pa nha a ade são dos pa í ses a um ins tru men to
que é con si de ra do a Car ta de Di re i tos Hu ma nos das
Mu lhe res.

As qua tro con fe rên ci as a que me re fe ri so bre o
tema das mu lhe res, ela bo ra do pela ONU, são par te
de uma sé rie de con fe rên ci as mun di a is con vo ca das
pelo sis te ma das Na ções Uni das du ran te a se gun da
dé ca da do de sen vol vi men to, nos anos 70, que se es -
ten deu até os anos 90. 

O ob je ti vo des ses en con tros era ma pe ar a si tu a-
ção glo bal em áre as es pe cí fi cas pro ble má ti cas e de -
se nhar pla nos de ação, em lon go pra zo, nos seus res -
pec ti vos cam pos.
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O pro ta go nis mo da mu lher nes se ci clo de con fe-
rên ci as so bre te mas so ci a is deu-se de uma ma ne i ra
mu i to sig ni fi ca ti va e em fun ção, en tre ou tros, de dois
fa to res mu i to im por tan tes. O pri me i ro foi a emer gên-
cia de uma nova fase no Mo vi men to Inter na ci o nal da
Mu lher. E o se gun do foi o agra va men to de dois gran -
des pro ble mas in ter na ci o na is da que la épo ca: a ques -
tão da po pu la ção e a ques tão da ali men ta ção, ou
seja, pro ble mas de ca rá ter de mo grá fi co e de se gu-
ran ça ali men tar.

A Orga ni za ção das Na ções Uni das deu-se con -
ta de que a mu lher é ele men to cha ve para a so lu ção
des ses dois pro ble mas, em es pe ci al nos pa í ses em
de sen vol vi men to, uma vez que a sua atu a ção é cru ci-
al para o bom en ca mi nha men to de cada um de les.

A es tra té gia de pro mo ção do de sen vol vi men to
em suas di men sões de mo grá fi cas, em suas di men-
sões de se gu ran ça ali men tar, com vis ta à sa tis fa ção
das ne ces si da des bá si cas, de ve mos su bli nhar, se
res sen te não ape nas de re cur sos li mi ta dos, mas tam -
bém, di ria até so bre tu do, do po ten ci al ain da não re a li-
za do das mu lhe res como for ça so ci al. Tal po ten ci al
será ple na men te uti li za do quan do a igual da de de gê -
ne ro for al can ça da. Para isso, há esta Con ven ção. E,
para for ta le cer es ses me ca nis mos, está o Pro to co lo
Fa cul ta ti vo que nos con gre ga hoje, aqui.

Em 1972, foi acor da do que o ano de 1975 se ria
ce le bra do como o Ano Inter na ci o nal da Mu lher. Na que-
le mes mo ano de 1972, uma fin lan de sa foi apon ta da
como a 1ª Assis ten te do Se cre tá rio-Ge ral da ONU.

Re fi ro-me a es ses dois even tos, em bo ra se jam
de ní ve is di fe ren tes, por que am bos são mar cos, co -
me ço de uma es pé cie de “nova era das mu lhe res nas
Na ções Uni das”. Ambos, e com efe i to, re for ça ram a
emer gên cia de um re no va do mo vi men to das mu lhe-
res no mun do in te i ro.

Assim, o Ano Inter na ci o nal da Mu lher foi tido
como o mais bem-su ce di do en tre tan tos ou tros anos
te má ti cos da ONU até os dias de hoje.

De i xo isso re gis tra do por que cre io que o fato de
ter sido tão bem-su ce di do mos tra a ca pa ci da de do
Mo vi men to Inter na ci o nal de Mu lhe res de se or ga ni zar
e de le var adi an te suas pla ta for mas de re i vin di ca-
ções, tan to em ter mos glo ba is, quan to em ter mos de
sis te ma re gi o nal in te ra me ri ca no em cada um de nos -
sos pa í ses, em es pe ci al no Bra sil.

Ao fi na li zar 1975, fi cou de ci di do que de ve ria ser
ela bo ra da uma Con ven ção Inter na ci o nal so bre a Mu -
lher, que se ria um ins tru men to de gran de trans cen-
dên cia. Essa foi a ori gem da Con ven ção so bre a Eli -
mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção con -

tra a Mu lher, ado ta da, afi nal, como ma ni fes tou a Se -
na do ra, em 1979.

Nos anos 90, a onda de mo cra ti zan te de sen ca-
de a da a par tir do fim da Gu er ra Fria deu iní cio a uma
nova fase de con fe rên ci as da ONU so bre te mas so ci-
a is. Essa nova fase con fe riu um novo vi gor ao mul ti la-
te ra lis mo, por opo si ção ao que se cha mou cri se do
mul ti la te ra lis mo, que ca rac te ri zou a dé ca da de 80.
Essa mes ma cri se do mul ti la te ra lis mo é uma par te
das cir cuns tân ci as mu i to di fí ce is que vi ve mos atu al-
men te, em de cor rên cia dos acon te ci men tos de se-
tem bro pas sa do em Nova Ior que e de to das as suas
de ri va ções em ter mos de luta con tra o ter ro ris mo e de 
vul ne ra ção de di re i tos hu ma nos.

Tais con fe rên ci as, dos anos 90, ti ve ram sua ori -
gem na que las que men ci o nei. Tra ba lha ram em cima
do acú mu lo de re a li za ções da que las qua tro con fe rên-
ci as dos anos 70. Mas, pe las cir cuns tân ci as po lí ti cas
do fi nal da Gu er ra Fria e de de mo cra ti za ção em am -
plas áre as do mun do, as re u niões da dé ca da de 90 ti -
ve ram um mé ri to acres ci do: con se gui ram con fe rir um
avan ço ain da ma i or à cha ma da Agen da So ci al das
Na ções Uni das.

As con fe rên ci as so bre ma té ri as so ci a is da ONU
fo ram a Cú pu la Mun di al so bre a Cri an ça, Nova Ior -
que, 1990; a Con fe rên cia Mun di al so bre Di re i tos Hu -
ma nos, Vi e na, 1993; a Con fe rên cia Inter na ci o nal so -
bre Po pu la ção e De sen vol vi men to, Ca i ro, 1994; a Cú -
pu la Mun di al so bre De sen vol vi men to So ci al, Co pe-
nha gen, 1995; a IV Con fe rên cia Mun di al so bre a Mu -
lher, Pe quim, se tem bro de 1995 e a Con fe rên cia das
Na ções Uni das so bre Assen ta men tos Hu ma nos –
Ha bi tat II, Istam bul, ju nho de 1996. Nes sa lis ta de
con fe rên ci as, o elo mais re cen te é a Con fe rên cia
Mun di al con tra o Ra cis mo, a Dis cri mi na ção Ra ci al, a
Xe no fo bia e a Into le rân cia Cor re la ta, que se re a li zou
em se tem bro pas sa do em Dor ban, na Áfri ca do Sul.
Tan to a De cla ra ção quan to o Pro gra ma de Ação de
Dor ban in cor po ra ram a trans ver sa li da de das ques-
tões de gê ne ro.

Digo que, ao lon go de to das es sas con fe rên ci as,
o Mo vi men to das Mu lhe res no pla no na ci o nal, no pla -
no glo bal, no pla no re gi o nal se so li di fi cou e se ex pan-
diu, le van do a con quis tas ab so lu ta men te es sen ci a is
para nós, bra si le i ros, na me di da em que es ta mos to -
dos com pro me ti dos com a cri a ção e o aper fe i ço a-
men to de uma so ci e da de de mo crá ti ca e de um Esta -
do De mo crá ti co de Di re i to no Bra sil.

Ao lon go des sas con fe rên ci as, de sen vol veu-se
uma agen da qua se con sen su al so bre po lí ti cas, pro-
gra mas e prin cí pi os, ini ci al men te as so ci a dos com te -
mas mais am plos de de sen vol vi men to, igual da de e
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paz. Fo ram es ses con ce i tos le va dos à Con fe rên cia
so bre Meio Ambi en te, do Rio, à de Vi e na, so bre Di re i-
tos Hu ma nos, à de Po pu la ção, no Ca i ro, à de De sen-
vol vi men to So ci al, de Co pe nha gen e à de Istam bul.
Em Dor ban, no ano pas sa do, re co lhe mos essa he ran-
ça e con se gui mos re al men te avan ços, tan to em ter -
mos de cla ra tó ri os como em ter mos de pro je tos in clu í-
dos no pro gra ma de ação, que fo ram o co ro a men to
des se pro ces so.

Re pe ti rei o que dis se a Se na do ra: o Bra sil as si-
nou, em 31 de mar ço de 1983, a Con ven ção Inter na-
ci o nal para a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis -
cri mi na ção Con tra a Mu lher, ado ta da, em 1979, pela
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das.

A Con ven ção en trou em vi gor, no Bra sil, no dia 2 
de mar ço de 1984, com re ser vas que fo ram re ti ra das
em 1994, em vir tu de dos dis po si ti vos da Cons ti tu i ção
de 1988. As re ser vas eram aos ar ti gos 15 e 16. O art.
15 tra ta va de igual da de en tre ho mens e mu lhe res pe -
ran te a lei e o art. 16, de dis cri mi na ção con tra mu lhe-
res em to dos os as sun tos re fe ren tes à re la ções de ca -
sa men to de fa mí lia. Na tu ral men te, com os gran des
ga nhos pro ve ni en tes da nos sa Cons ti tu i ção de 1988,
es sas re ser vas que o Go ver no bra si le i ro ti nha de i xa-
ram de ter fun da men to e fo ram re ti ra das.

O art. 17 da Cons ti tu i ção pre vê o es ta be le ci-
men to de um co mi tê para a eli mi na ção de to das as
for mas de dis cri mi na ção con tra a mu lher. Esse co mi tê
é com pos to de 23 pe ri tos. Ci ta rei ago ra as ca rac te rís-
ti cas des ses pe ri tos: “De ele va do ní vel mo ral e com -
pe tên cia no cam po de atu a ção co ber to pela con ven-
ção”. Os pe ri tos de vem ser ele i tos pe los Esta-
dos-mem bros. É le va da em con si de ra ção dis tri bu i ção
ge o grá fi ca eqüi ta ti va, ten do em con ta as di fe ren tes
for mas de cul tu ra e ci vi li za ção, bem como os prin ci pa-
is sis te mas le ga is exis ten tes.

A ta re fa cru ci al do co mi tê de pe ri tos con sis te em 
acom pa nhar a im ple men ta ção pe los Esta dos mem-
bros da CEDAW, exa mi nar os re la tó ri os na ci o na is
que as par tes são obri ga das a sub me ter-lhe a cada
qua tro anos, se gun do o art. 18 da con ven ção.

Abro pa rên te ses para di zer que uma das dí vi das
ins ti tu ci o na is do Bra sil, em ter mos de po lí ti ca ex ter na,
é que nós, até hoje, não apre sen ta mos esse re la tó rio
na ci o nal. É uma dí vi da enor me. O Ita ma raty fez um
es for ço mu i to gran de. E digo que o es for ço mu i to
gran de do Ita ma raty é pe que no, com pa ra do ao es for-
ço da so ci e da de ci vil, do mo vi men to de mu lhe res. Te -
nho gran de or gu lho do fato de ter sido as sim, in clu si-
ve por que isso acon te ceu an tes de eu as su mir essa
di re to ria ge ral, car go que hoje es tou exer cen do. A ela -
bo ra ção bá si ca, di ga mos, o co pião des se re la tó rio

na ci o nal, que será apre sen ta do den tro de mais uns
pou cos me ses à ONU, foi fe i to pela so ci e da de ci vil, foi 
fe i to pelo mo vi men to or ga ni za do de mu lhe res. Duas
co or de na do ras des se mo vi men to es tão nes ta Mesa.
E, quan do esse co pião foi ela bo ra do pela so ci e da de
ci vil e re me ti do ao Ita ma raty, fi ze mos uma re le i tu ra do
do cu men to e o ne go ci a mos com re pre sen tan tes do
mo vi men to de mu lhe res. O tex to fi nal está pra ti ca-
men te pron to. Te mos ago ra ape nas for mu la ções pe -
que nas, pro ble mas de for ma. Espe ro que, den tro de
dois me ses, no má xi mo, pos sa mos en ca mi nha-lo às
Na ções Uni das.

Com o in tu i to de do tar essa con ven ção de me -
ca nis mo de re for ço à im ple men ta ção dos di re i tos hu -
ma nos das mu lhe res e de in cen ti var a eli mi na ção de
prá ti cas dis cri mi na tó ri as, foi ne go ci a do o Pro to co lo
Fa cul ta ti vo, ob je to da nos sa re u nião de hoje. Este pro -
to co lo é de es tri to ca rá ter pro ce di men tal, como as si-
na lou a Se na do ra. Ele ape nas pre vê ou tros pro ce di-
men tos além dos re la tó ri os na ci o na is. O Pro to co lo
Fa cul ta ti vo da Con ven ção so bre a Eli mi na ção de to -
das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher foi
ado ta do por con sen so pela Assem bléia Na ci o nal das
Na ções Uni das em 6 de ou tu bro de 1999. A ONU re -
co nhe ce a com pe tên cia do co mi tê para eli mi na ção de 
to das as for mas de dis cri mi na ção con tra a mu lher,
para re ce ber e ana li sar de nún ci as de vi o la ção dos di -
re i tos con tem pla dos na con ven ção. Como a Se na do-
ra as si na lou tam bém, essa ati tu de não é ina u gu ral.
Há ou tros me ca nis mos como esse do qual o Bra sil faz 
par te.

Tra ta-se do pri me i ro me ca nis mo in ter na ci o nal,
en tre tan to, de ca rá ter glo bal, de de nún ci as so bre os
di re i tos da mu lher es pe ci fi ca men te. Em 10 de de zem-
bro de 1999, data em que fo ram aber tas as si na tu ras,
o Pro to co lo Fa cul ta ti vo foi as si na do por 23 pa í ses. O
Bra sil as si nou o pro to co lo em 13 de mar ço de 2001. A
ce ri mô nia de as si na tu ra teve lu gar na sede das Na -
ções Uni das, em Nova York, e ocor reu na pre sen ça
da Pre si den te do Con se lho da Co mu ni da de So li dá ria,
Drª Ruth Car do so.

A com pe tên cia atri bu í da ao co mi tê da Con ven-
ção so bre a Eli mi na ção de to das as For mas de Dis cri-
mi na ção con tra a Mu lher, pelo art. 2 do Pro to co lo Fa -
cul ta ti vo, in clui o se guin te: pri me i ro, aná li se de pe ti-
ções dos Esta dos que se jam ví ti mas de vi o la ções dos 
di re i tos hu ma nos con tem pla dos pela con ven ção.
Após essa aná li se, o co mi tê pode emi tir re co men da-
ções ao Esta do en vol vi do. Se gun do, o re cur so ao co -
mi tê tem como pré-re qui si to o es go ta men to pré vio
dos re cur sos do més ti cos dis po ní ve is, com ex ce ção,
na tu ral men te, dos ca sos em que as sa tis fa ções que
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pos sam ser ob ti das por esse meio se de mons trem ex -
ces si va men te de mo ra das ou de efe i to du vi do so. Os
cri té ri os para que os pra zos se jam con si de ra dos de -
ma si a do lon gos ou os efe i tos inó cu os, não es tão es -
pe ci fi ca dos no tex to do Pro to co lo Fa cul ta ti vo, de pen-
dem, em cada caso, do cri té rio de ra zo a bi li da de.

Por fim, ter ce i ro, o Esta do-par te da con ven ção
que re ce ber re co men da ções do co mi tê de ve rá exa mi-
ná-las e, pas sa dos seis me ses da data do seu re ce bi-
men to, di ri gir ao co mi tê res pos ta es cri ta, re la tan do as
me di das que te nham sido to ma das para re me di ar a
si tu a ção que deu ori gem às re co men da ções. Isso
nada tem de no vi da de.

Ape nas um pe que no pa rên te ses: há al gum tem -
po, o Re la tor es pe ci al da ONU so bre tor tu ra veio ao
Bra sil, es te ve em to dos os lu ga res que quis, fez o seu
re la tó rio e as suas re co men da ções; nós, o Esta do
bra si le i ro acre di ta mos que seja uma in te ra ção mu i to
po si ti va para o ob je ti vo ma i or de de fe sa dos di re i tos
hu ma nos, no caso o de não ser tor tu ra do no Bra sil.
Esta mos cum prin do as re co men da ções pro gres si va-
men te. Já exis te a pre o cu pa ção quan to a essa pos si-
bi li da de, e o Esta do bra si le i ro acha mu i to po si ti vo.

O sis te ma cri a do pelo Pro to co lo Fa cul ta ti vo
cons ti tui, na vi são do Exe cu ti vo, um es tí mu lo adi ci o-
nal à im ple men ta ção dos ob je ti vos da Con ven ção
para a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na-
ção con tra a Mu lher, pro ven do-a de um me ca nis mo
de pe ti ção.

Assi na le-se que a Con ven ção Inte ra me ri ca na
para Pre ve nir e Pu nir a Vi o lên cia con tra a Mu lher, de
Be lém do Pará, ado ta da pela Assem bléia Ge ral da
OEA em 9 de ju lho de 1984 e ra ti fi ca da, sem re ser-
vas, pelo Bra sil em 27 de no vem bro de 1995, con ta
com me ca nis mo si mi lar.

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção para Eli mi-
na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a 
Mu lher en trou em vi gor in ter na ci o nal men te em 22 de
de zem bro de 2001, após ter ob ti do 10 ra ti fi ca ções.
Até o mo men to, re fi ro-me ao que dis se a Se na do ra, o
Pro to co lo Fa cul ta ti vo já foi as si na do por 74 pa í ses,
den tre os qua is 39 – a Se na do ra ci tou 38, mas hou ve
um a mais – de po si ta ram seus ins tru men tos de ra ti fi-
ca ção.

São sig na tá ri os do pro to co lo fa cul ta ti vo os se-
guin tes pa í ses la ti no-ame ri ca nos: Argen ti na, Bo lí via,
Bra sil, Chi le, Co lôm bia, Cos ta Rica, Cuba, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, Equa dor, Gu a te ma la, Mé xi co, Pa na má,
Pa ra guai, Peru, Uru guai e Ve ne zu e la. Den tre es ses,
Bo lí via, Cos ta Rica, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Equa dor,
Mé xi co, Pa na má, Pa ra guai, Peru e Uru guai já ra ti fi ca-
ram o Pro to co lo.

Con clu in do, a cri té rio do Exe cu ti vo, o re co nhe ci-
men to da com pe tên cia do co mi tê por meio da ra ti fi ca-
ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo da Con ven ção res pon de
às ex pec ta ti vas de di ver sos seg men tos da so ci e da de
bra si le i ra e cons ti tui im por tan te ges to go ver na men tal
no sen ti do de re for çar in ter na ci o nal men te o com pro-
mis so que o Bra sil vem as su min do com a de fe sa e a
pro mo ção dos di re i tos da mu lher e com a de fe sa e a
pro mo ção dos di re i tos hu ma nos em ge ral, des de a re -
de mo cra ti za ção e da ado ção da nos sa Cons ti tu i ção.

A pro pó si to, sa li en to que foi di ri gi do um ofí cio ao 
Mi nis tro de Esta do e Re la ções Exte ri o res, em 7 de
mar ço de 2001, pela Ban ca da fe mi ni na do Con gres so
Na ci o nal, as si na da por 15 Par la men ta res de di fe ren-
tes fi li a ções po lí ti co-par ti dá ri as. Esse ofí cio so li ci ta va
que o Bra sil, em sin to nia com a sua po si ção como
“um dos Esta dos mais avan ça dos e pro ta gô ni cos no
que se re fe re à pro te ção na ci o nal e in ter na ci o nal dos
di re i tos hu ma nos, em es pe ci al dos di re i tos das mu-
lhe res”, as si nas se e ra ti fi cas se o pro to co lo fa cul ta ti vo.

No es sen ci al, que ria ape nas su bli nhar que essa
é a mi nha co la bo ra ção em ter mos não pes so a is, mas
em ter mos pro fis si o na is, e a po si ção do Ita ma raty, do
Exe cu ti vo a res pe i to. Espe ro que, a par tir do de ba te e
das ex pli ca ções a se rem da das nes ta re u nião, o pro -
to co lo fa cul ta ti vo pos sa ser ra ti fi ca do e que, em bre ve,
pos sa mos en ca mi nhar, em pro ce di men to fi nal, a do -
cu men ta ção a Nova Ior que.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –

Mu i to obri ga da, Mi nis tro Hil de bran do Ta deu Va la da-
res.

Re gis tro e agra de ço a pre sen ça do Pe. Erna ne
Pi nhe i ro, as ses sor da CNBB; de Va lé ria Pand ji ar ji am,
do Co mi tê La ti no-ame ri ca no de De fe sa dos Di re i tos
Hu ma nos; de Re gi na Bi ten court e de Adri a na Ro dri-
gues Mar tins, am bas da Di vi são de Temas So ci a is do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res; de Ma ga lho da
Sil va, da Di vi são de Atos Inter na ci o na is do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res; de Mar le ne Li bar do ne, Di re-
to ra Exe cu ti va da Agen de; de Ella Cas ti lho, Sub pro cu-
ra do ra-Ge ral da Re pú bli ca; de Su e li Apa re ci da Bi la to,
do ga bi ne te do Se na dor Tião Vi a na, do PT do Acre; e
da com ba ti va pro fes so ra De pu ta da Esther Gros si,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

De ime di a to, con ce do a pa la vra à Drª So lan ge
Ben tes Ju re ma, Se cre tá ria Na ci o nal dos Di re i tos da
Mu lher.

A DRª SOLANGE BENTES JUREMA – Cum-
pri men to a Mesa e as Se na do ras na pes soa da Se na-
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do ra Emi lia Fer nan des, as Srªs. De pu ta das, as com -
pa nhe i ras aqui pre sen tes e os re pre sen tan tes da
Igre ja.

Co me ço com uma fra se da Igre ja: “Deus es cre-
ve cer to por li nhas tor tas”. O adi a men to da vo ta ção do 
Se na do, no dia 25 de abril, do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
nos per mi tiu dis cu ti-lo hoje e, tal vez, dar mais vi si bi li-
da de ao que, de fato, ele re pre sen ta para as mu lhe-
res. O que pa re ce ter sido um re tro ces so nes sa lon ga
luta das mu lhe res pas sa a ser um mo men to im por tan-
te de re fle xão.

A apro va ção da Con ven ção para a Eli mi na ção
de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu-
lher, a CEDAW, ocor ri da há mais de 20 anos, cons ti tu-
iu-se num mar co im por tan te na luta pela ga ran tia dos
di re i tos das mu lhe res.

A CEDAW es tru tu ra-se so bre três prin cí pi os in -
ter re la ci o na dos, a sa ber: o prin cí pio da igual da de, o
prin cí pio da não-dis cri mi na ção e o prin cí pio da obri -
ga ção de Esta do. É na ar ti cu la ção des ses três prin cí-
pi os que se en con tra a base po lí ti ca ne ces sá ria para
a for mu la ção de es tra té gi as que vi sem a igual da de de 
gê ne ro, em con so nân cia com os ar ti gos pre vis tos na
CEDAW.

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo da Con ven ção para Eli -
mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção con -
tra a Mu lher é um pro ce di men to de co mu ni ca ção atra -
vés do qual o Co mi tê para a Eli mi na ção de To das as
For mas de Dis cri mi na ção pos sa re ver de nún ci as e
ave ri guar se os di re i tos ga ran ti dos pela con ven ção
têm sido vi o la dos e iden ti fi car so lu ções para as ví ti-
mas. É um pro ce di men to de co mu ni ca ção atra vés do
qual se per mi te à CEDAW pro ce der a in ves ti ga ções
acer ca de vi o la ções gra ves ou sis te má ti cas.

Esse pro to co lo pro mo ve o aces so à Jus ti ça para 
as mu lhe res em ní vel in ter na ci o nal. Ele per mi te às
mu lhe res às qua is te nha sido ne ga do o aces so à Jus -
ti ça em ní vel na ci o nal vir a ter seus re que ri men tos re -
vis tos por um co mi tê in de pen den te de es pe ci a lis tas -
con for me aqui dis se o re pre sen tan te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, Hil de bran do Ta deu -, o qual
irá mo ni to rar o cum pri men to da con ven ção. Con tu do,
o es go ta men to das so lu ções na ci o na is para os ca sos
em ques tão é o re que ri men to bá si co an tes do uso do
pro to co lo fa cul ta ti vo.

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo é um acor do se pa ra do
que está aber to à ra ti fi ca ção pe los Esta dos que já to -
mam par te na Con ven ção. To da via, ele não cria no vos
di re i tos adi ci o na is, ape nas per mi te a in di ví du os ou a
gru po de in di ví du os o en ca mi nha men to de suas de-
nún ci as a um fó rum in ter na ci o nal, o qual po de rá pro -
vi den ci ar re pa ra ções para vi o la ções de seus di re i tos

hu ma nos, no caso de as so lu ções em ní vel na ci o nal
não te rem sido sa tis fa tó ri as.

E como é que esse Pro to co lo Fa cul ta ti vo pode
be ne fi ci ar as mu lhe res? Ca ta li san do mu dan ças nas
leis e prá ti cas na ci o na is, mo ti van do os go ver nos a as -
se gu rar que a con ven ção seja im ple men ta da em ní vel
na ci o nal e que as so lu ções na ci o na is pos sam ser
sub me ti das à ava li a ção em ní vel in ter na ci o nal, pro vi-
den ci an do re pa ra ções para as ví ti mas in di vi du a is das 
vi o la ções dos di re i tos hu ma nos da mu lhe res.

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo in cor po ra pro ce di men to
de ci só rio, o qual pode per mi tir a me di a ção pelo co mi-
tê de dis pu tas es ta be le ci das em de ter mi na das cir-
cuns tân ci as: con du zin do in ves ti ga ções que per mi tam
ao co mi tê re ce ber in for ma ções so bre vi o la ções gra-
ves ou sis te má ti cas por par te do Esta do dos di re i tos
as se gu ra dos na con ven ção; apri mo ran do o en ten di-
men to dos di re i tos e das obri ga ções pre vis tas na con -
ven ção, atra vés de sua in ter pre ta ção mais de ta lha da;
por meio de um pro ce di men to de co mu ni ca ção, o co -
mi tê está ca pa ci ta do a fo ca li zar ca sos in di vi du a is à
luz dos pre ce i tos da CEDAW per mi tin do apon tar a po -
si ção re que ri da dos Esta dos em cir cuns tân ci as in di vi-
du a is.

Isso au xi li a rá os Esta dos a com pre en de rem me -
lhor as obri ga ções as su mi das por eles a par tir da ra ti-
fi ca ção da CEDAW, po den do o Pro to co lo vir a ser
usa do como um guia na in ter pre ta ção de leis, de sen-
vol ven do pro gres si vas in ter pre ta ções dos pa drões
dis cri mi na tó ri os, as qua is pos sam in for mar cor tes e
le gis la do res na ci o na is, além de ou tras en ti da des in -
ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos, com a ca rac te rís ti-
ca par ti cu lar de que o Pro to co lo Fa cul ta ti vo da
CEDAW é o pri me i ro pro ce di men to de de nún cia in ter-
na ci o nal es pe cí fi co em gê ne ro. For ne cen do um guia
de ta lha do para os go ver nos que bus cam to mar co-
nhe ci men to de suas obri ga ções com re la ção à Con-
ven ção, o Pro to co lo Fa cul ta ti vo per mi te ao Co mi tê o
re que ri men to aos Esta dos par tí ci pes da Con ven ção
de so lu ções para as vi o la ções da CEDAW. Isso in clui
o aper fe i ço a men to da le gis la ção, o fim de prá ti cas
dis cri mi na tó ri as e a im ple men ta ção de ações afir ma-
ti vas. Cri an do a cons ciên cia pú bli ca so bre pa drões de 
di re i tos hu ma nos que pro í be a dis cri mi na ção con tra
as mu lhe res, o Pro to co lo Fa cul ta ti vo re quer que os
Esta dos tor nem esse pro ce di men to co nhe ci do o mais 
am pla men te pos sí vel.

As co mu ni ca ções e pes qui sas a res pe i to do
Pro to co lo Fa cul ta ti vo de ve rão ter am pla pu bli ci da de,
o que au men ta rá a cons ciên cia pú bli ca so bre a
CEDAW e o Pro to co lo Fa cul ta ti vo, cons tru in do a
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cons ciên cia, en tre as mu lhe res, de seus di re i tos en -
quan to re i vin di ca do ras.

É por isso que digo que este mo men to foi im por-
tan te, por que quan to mais der mos di vul ga ção ao Pro -
to co lo da CEDAW, mais es ta re mos con tri bu in do para
a ca u sa das mu lhe res.

O Go ver no bra si le i ro vem re a li zan do es for ços
nos pla nos in ter no e ex ter no no sen ti do de pro mo ver
e de pro te ger os di re i tos hu ma nos em to das as suas
ver ten tes, qua is se jam, a ci vil, a po lí ti ca, a eco nô mi-
ca, a so ci al e a cul tu ral.

No pla no in ter no, fo ram nu me ro sos os avan ços
ocor ri dos a par tir da ado ção pelo País, em 1988, da
nova Cons ti tu i ção Fe de ral, cujo tex to, mar ca do por
acen tu a da pre o cu pa ção com os di re i tos hu ma nos, re -
fle tiu, em sua es sên cia, um lon go e in ten so de ba te do
qual par ti ci pou a so ci e da de ci vil.

Na ação ex ter na do Esta do bra si le i ro, pro je ta-se o
for ta le ci men to da ci da da nia. O Bra sil é par te dos prin ci-
pa is ins tru men tos in ter na ci o na is e re gi o na is de pro mo-
ção e de pro te ção dos di re i tos hu ma nos, sen do a atu a-
ção go ver na men tal ba se a da no re co nhe ci men to de que 
é le gí ti ma a pre o cu pa ção in ter na ci o nal com a si tu a ção
des ses di re i tos em qual quer par te do mun do.

O Esta do bra si le i ro ra ti fi cou re le van tes tra ta dos
in ter na ci o na is de pro te ção dos di re i tos hu ma nos que
en dos sam o de ver de as se gu rar a igual da de e pro i bir
a dis cri mi na ção a fim de que se al can ce o ple no exer -
cí cio dos di re i tos hu ma nos. Há que se ob ser var que
os avan ços ob ti dos no pla no in ter na ci o nal têm sido
ca pa zes de pro pi ci ar trans for ma ções in ter nas. Nes se
sen ti do, cabe des ta que a in fluên cia de do cu men tos
como a Con ven ção So bre a Eli mi na ção da Dis cri mi-
na ção Con tra a Mu lher, de 1979; a De cla ra ção de Di -
re i tos Hu ma nos, de Vi e na; e os do cu men tos re fe ri-
dos, in clu si ve, pelo Sr. Mi nis tro Ta deu Va la da res: a
De cla ra ção de Di re i tos Hu ma nos, em 1993; a Con fe-
rên cia So bre a Po pu la ção e o De sen vol vi men to, do
Ca i ro, em 1994; 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, em 1994; e a De cla ra ção e a Pla ta for ma de Ação
de Pe quim, em 1995.

Esses ins tru men tos in ter na ci o na is im pul si o na-
ram o Mo vi men to de Mu lhe res a exi gir, no pla no lo cal,
a im ple men ta ção de avan ços ob ti dos na es fe ra in ter-
na ci o nal. No Bra sil, ci tan do ape nas o âm bi to mi nis te-
ri al, têm sur gi do ini ci a ti vas no sen ti do de re du zir as
de si gual da des en tre mu lhe res e ho mens e en tre ra-
ças e et ni as, a exem plo dos pro gra mas de ações afir -
ma ti vas que vêm sen do de sen vol vi dos em al guns Mi -
nis té ri os, a sa ber: o Mi nis té rio de De sen vol vi men to
Agrá rio – que es ta be le ceu um pro gra ma de co tas que 

des ti na, ini ci al men te, 30% de to dos os re cur sos para
as mu lhe res as sen ta das e para quem tem uni da des
de agri cul tu ra fa mi li ar. Essa dis tri bu i ção de re cur sos
en glo ba li nhas de fi nan ci a men tos do Pro gra ma Na ci-
o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar, Ban co
da Ter ra, ca pa ci ta ção e as sis tên cia téc ni ca. As mu-
lhe res te rão di re i to a 30% dos R$4 bi lhões que o Go -
ver no ofe re ce em fi nan ci a men tos para a re for ma
agrá ria todo ano. O Mi nis té rio da Jus ti ça ins ti tu iu um
pro gra ma de ações afir ma ti vas, cujo ob je ti vo cen tral é 
a in cor po ra ção, no co ti di a no do Mi nis té rio, de um con -
jun to de me di das pre co ni za das pelo Pro gra ma Na ci o-
nal de Di re i tos Hu ma nos, es pe ci fi ca men te as re fe rên-
ci as à pro mo ção e pro te ção dos di re i tos dos afro-des -
cen den tes, das mu lhe res e das pes so as por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca.

Den tre ou tras me di das, foi ins ti tu í do que, a par -
tir da data da pu bli ca ção da por ta ria su pra ci ta da, de -
ve ria ser ob ser va do, no Mi nis té rio da Jus ti ça, no pre -
en chi men to de car gos de Di re ção e Asses so ra men to
Su pe ri or – DAS, re qui si to que ga ran ta, até o fi nal de
2002, a re a li za ção das se guin tes me tas de par ti ci pa-
ção de afro-des cen den tes, mu lhe res e por ta do res de
de fi ciên cia fí si ca, na se guin te pro por ção:

– afro-des cen den tes: 20%;
– mu lhe res: 20%; e
– por ta do res de de fi ciên cia: 5%.

A des pe i to das ine gá ve is con quis tas ob ti das
na CEDAW, ain da per sis tem, de for ma acen tu a da,
prá ti cas dis cri mi na tó ri as e abu si vas com re la ção aos 
di re i tos das mu lhe res, que se en con tram dis se mi na-
das em vá ri as cul tu ras e so ci e da des. Agra van do
essa si tu a ção, ve ri fi ca-se um ní vel de cons ciên cia
in sa tis fa tó rio das mu lhe res acer ca de seus di re i tos,
as sim como a exis tên cia de gran des di fi cul da des a
se rem en fren ta das por elas na bus ca pela re pa ra-
ção dos di re i tos vi o la dos.

Cer ta men te, o fato de a Con ven ção não pre ver
me ca nis mos de de nún cia de vi o la ções e de re pa ra-
ções con fi gu ra-se em uma fra gi li da de a ser re vis ta
para que se mo di fi que o ce ná rio atu al de des res pe i to
aos prin cí pi os de ter mi na dos na CEDAW.

No que tan ge ao en fren ta men to da vi o lên cia
con tra a mu lher, por exem plo, en quan to, no sis te ma
in te ra me ri ca no, em vir tu de da Con ven ção de Be lém
do Pará, as mu lhe res bra si le i ras já dis põem de um
me ca nis mo de de nún cia in di vi du al de vi o la ção aos di -
re i tos nela con sa gra dos, no sis te ma glo bal, em re la-
ção aos di re i tos es ta be le ci dos na CEDAW, esse me -
ca nis mo so men te es ta rá dis po ní vel às mu lhe res bra -
si le i ras após a en tra da em vi gor no País do Pro to co lo
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Fa cul ta ti vo à CEDAW, ne ces sa ri a men te me di an te ra -
ti fi ca ção des te pelo Esta do bra si le i ro.

É nes se con tex to, por tan to, que se mos tra pre -
men te a ra ti fi ca ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo, o qual
es ta be le ce ins tru men tos de de nún cia de vi o la ções à
Con ven ção, bem como pro ce di men tos de in ves ti ga-
ção, cons ti tu in do-se em im por tan te me ca nis mo de
pro te ção in ter na ci o nal dos di re i tos hu ma nos.

Nes se sen ti do, a Se cre ta ria de Esta do dos Di re-
i tos da Mu lher e o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da
Mu lher en ten dem que a ra ti fi ca ção pelo Go ver no bra -
si le i ro do Pro to co lo Fa cul ta ti vo da CEDAW ex pres sa
seu com pro mis so, em ní vel in ter na ci o nal, com a pro -
mo ção dos di re i tos hu ma nos das mu lhe res e si na li za
cla ra men te a sua po si ção no com ba te a to das as for -
mas de dis cri mi na ção con tra elas.

Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –

Mu i to obri ga da, Drª So lan ge.
Antes de pas sar a pa la vra a Dom Aloy sio José

Leal Pen na, Arce bis po de Bo tu ca tu, São Pa u lo, e res -
pon sá vel pela Pas to ral da Fa mí lia, que ro re gis trar e
agra de cer as pre sen ças de Di a ne Isa bel Dias, re pre-
sen tan do o Cfe mea; do Ve re a dor José Ca i xe ta, Pre si-
den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Aná po lis, Go iás; da
Srª Mar ta Avan ci ni, do Esta do de São Pa u lo; da Srª
Eli sa beth Oli ve i ra Bar re i ros, do Fó rum de Mu lhe res
do DF, do Pa dre Luís Car los da Cruz, do Pró-Vida de
Aná po lis, Go iás; da Srª Ma ria da Pi e da de Lo pes, tam -
bém do Pró-Vida de Aná po lis; da Srª Neli Pi men ta de
Sou za, do Pró-Vida de Aná po lis; das Srªs Ma ri le ne
Cu nha San tos e Cí ce ra So a res dos San tos, tam bém
do Pró-Vida de Aná po lis, Go iás.

A Mesa con ti nua re ce ben do no mes de pes so as
que es te jam aqui e de se jem ter re gis tra da sua pre-
sen ça.

Con ce do a pa la vra a Dom Aloy sio.
O SR. ALOYSIO JOSÉ LEAL PENNA  – Exmª

Se na do ra Emi lia Fer nan des, mem bros da Mesa, Srªs
e Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos, se nho ras e
se nho res aqui pre sen tes, agra de ço a oca sião que me 
é dada de par ti ci par des te de ba te so bre o Pro to co lo
Fa cul ta ti vo da CEDAW. 

A CNBB – Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil, a qual re pre sen to nes te mo men to, re ce beu
con tri bu i ções mu i to di ver si fi ca das. Pro cu ra mos es tu-
dar o ma te ri al re ce bi do e as ses so rar-nos de pro fis si o-
na is com pe ten tes nos cam pos ju rí di co e bi oé ti co.

Qu e ro de i xar bem cla ro que es tou re pre sen tan-
do aqui a Pre si dên cia da CNBB e a Co mis são Epis co-
pal de Pas to ral, que se re ú ne to dos os me ses aqui em 

Bra sí lia para ana li sar os prin ci pa is pro ble mas da Igre -
ja do Bra sil.

Bus ca mos nos in te i rar do ca mi nho per cor ri do
des de a apro va ção na Assem bléia Ge ral das Na ções
Uni das, aos 18 de de zem bro de 1979, da Con ven ção
so bre a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi-
na ção con tra a Mu lher, CEDAW, que en trou em vi gor
em 1981 e foi ra ti fi ca da pelo Bra sil em 1984, como já
foi lem bra do mais de uma vez. Apro va da nas Na ções
Uni das em 1999, so men te em 22 de de zem bro de
2000 foi ace i ta por to dos. Des de a as si na tu ra do Pro -
to co lo pelo Go ver no bra si le i ro em 13 de mar ço de
2001, en ti da des de di re i tos hu ma nos, em es pe ci al
dos que lu tam con tra a de si gual da de de gê ne ro, têm
lu ta do pela re gu la men ta ção do ins tru men to ju rí di co
in ter na ci o nal no Bra sil. Esta mos ci en tes.

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo, en vi a do pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca à nos sa Câ ma ra Le gis la ti va em 26 de 
abril de 2001, foi apro va do por una ni mi da de, como já
foi lem bra do, pelo Ple ná rio da Câ ma ra em 12 de de -
zem bro de 2001, após a apro va ção na Co mis são de
Fa mí lia e Se gu ri da de So ci al, da mes ma Casa. Na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pre vi a men te, em duas
au diên ci as pú bli cas, im por tan tes con tri bu i ções de es -
pe ci a lis tas da área.

Se guin do os trâ mi tes nor ma is, o Pro to co lo Fa -
cul ta ti vo foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, onde
tra mi tou na Co mis são de Re la ções Exte ri o res, ten do
a Exmª Srª Se na do ra Emi lia Fer nan des como Re la to-
ra, que foi acom pa nha da por una ni mi da de pe los seus 
pa res.

A CNBB fez um pe di do aos no bres Se na do res
para que fos se dado um pou co mais de tem po para
que se to res in te res sa dos pu des sem apro fun dar tão
im por tan te as sun to. Agra de ce mos que isso te nha
acon te ci do e – como foi lem bra do – foi uma bela oca -
sião para apro fun dar mos tão im por tan te as sun to.

La men ta mos não ter mos ado ta do es sas pro vi-
dên ci as quan do o Pro to co lo Fa cul ta ti vo foi dis cu ti do
na Câ ma ra dos De pu ta dos, a par tir de abril de 2001.

Se nho res e se nho ras, es ta mos cons ci en tes de
que a Igre ja, em boa hora, foi se pa ra da do Esta do, por
oca sião da Pro cla ma ção da Re pú bli ca, em 1889. A Bí -
blia pro põe – e não im põe – sua vi são de mun do e da
vida. Deus não im põe, pro põe. “Eis que hoje es tou co lo-
can do di an te de ti” – diz o Li vro do De u te ro nô mio, Ca pí-
tu lo 30, Ver sí cu lo 15 – “a vida e a fe li ci da de, a mor te e a
in fe li ci da de”, um modo de en ten der o mun do.

O Cris ti a nis mo não é a im po si ção de uma dou -
tri na, mas uma pro pos ta de vida. Dis se Je sus: “Quem
qui ser me se guir, se al guém quer vir após mim...”,
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como está no Evan ge lho de São Ma te us, Ca pí tu lo
XVI, Ver sí cu lo 24.

Vi ve mos numa so ci e da de plu ra lis ta. A Igre ja Ca -
tó li ca es te ve pre sen te na his tó ria dos 500 anos de
nos sa Pá tria. Ain da hoje, como nos in di ca o úl ti mo re -
cen se a men to do IBGE, os ca tó li cos re pre sen tam
73% de nos sa po pu la ção. É mo ti vo de sa tis fa ção e de
res pon sa bi li da de para nós sa ber mos que pes qui sas
or ga ni za das por gran des e fi de dig nos ve í cu los de co -
mu ni ca ção no Bra sil con clu í ram que a Igre ja Ca tó li ca
é a ins ti tu i ção que goza de ma i or cre di bi li da de pú bli ca
em nos so País. 

To dos sa be mos que o atu al Papa, João Pa u lo II,
foi e é um in tré pi do de fen sor da li ber da de e dos di re i-
tos hu ma nos. Con tri bu iu de ci di da men te para a re de-
mo cra ti za ção dos re gi mes to ta li tá ri os do Les te Eu ro-
peu e de nun cia ener gi ca men te os re gi mes ca pi ta lis-
tas que pro vo cam a sem pre ma i or de si gual da de e ex -
clu são so ci a is.

A CNBB, que nes te ano co me mo ra 50 anos de
exis tên cia e será ho me na ge a da pelo Se na do bra si le i-
ro no pró xi mo dia 23, quin ta-fe i ra, e pela Câ ma ra dos
De pu ta dos no mês de ju nho, teve pre sen ça mar can te
no re tor no do Bra sil à li ber da de e à de mo cra cia. Foi
qua se, in fe liz men te, a úni ca que pôde se ma ni fes tar
du ran te o re gi me mi li tar.

É re cen te a ini ci a ti va da Co mis são Bra si le i ra de
Jus ti ça e Paz, da CNBB, que lo grou a apro va ção da
Lei nº 9.840, po pu lar men te co nhe ci da como Lei Con -
tra a Cor rup ção Ele i to ral, após iné di ta mo bi li za ção
que al can çou, em pro ces so cé le re, um mi lhão de as -
si na tu ras para apro va ção das duas Ca sas e san ção
do Pre si den te da Re pú bli ca.

A CNBB aca ba de pu bli car o li vro Exi gên ci as
Éti cas e Evan gé li cas para Su pe ra ção da Mi sé ria e da
Fome e está or ga ni zan do um gran de mu ti rão na ci o nal
de com ba te à mi sé ria e à fome em nos so País.

A Igre ja, como par te in te gran te e sig ni fi ca ti va da
so ci e da de ci vil bra si le i ra, quer re a fir mar suas con vic-
ções so bre a dig ni da de da pes soa hu ma na e so bre os 
va lo res da vida. Qu e re mos aqui re a fir mar va lo res que
jul ga mos cor res pon de rem ao ide al de vi são do mun -
do e da vida con ti do nos man da men tos bí bli cos da Lei 
de Deus, nos en si na men tos pre ga dos por Je sus Cris -
to no seu Evan ge lho. Acre di ta mos que es ses va lo res
cor res pon dem à cha ma da lei na tu ral, que jul ga mos
ter a mes ma ori gem di vi na.

Acre di ta mos que a CEDAW, Con ven ção so bre a 
Eli mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi na ção
con tra a Mu lher, apro va da por qua se to dos os pa í ses
em seu Pro to co lo Fa cul ta ti vo, luta em fa vor da ca u sa

da mu lher, in fe liz men te ain da tão mar gi na li za da no
Bra sil e no mun do.

A Igre ja é uma das ins ti tu i ções que mais tra ba-
lha em fa vor, por exem plo, dos ai dé ti cos, dos dro ga-
dos, dos me no res de rua, de mu lhe res pros ti tu í das,
etc. As co nhe ci das “Cam pa nhas da Fra ter ni da de” da
Igre ja Ca tó li ca – ver da de i ras es co las po pu la res e in -
for ma is de ci da da nia – têm sido em fa vor dos mais
mar gi na li za dos e dis cri mi na dos da so ci e da de. Po de-
mos ci tar, como exem plo, os po vos in dí ge nas, tema
da cam pa nha de 2002; os dro ga dos, da cam pa nha de 
2001; os ex clu í dos so ci a is, das cam pa nhas de 2000 e 
1995; os de sem pre ga dos, da cam pa nha de 1999; os
que não têm aces so à edu ca ção, da cam pa nha de
1998; os en car ce ra dos, tema de 1997; os sem-teto,
tema de 1993; os jo vens, 1992; os ne gros, 1988; a
mu lher mar gi na li za da, em 1990. 

No que diz res pe i to às mu lhe res, a Igre ja sem -
pre pre gou a igual dig ni da de de ho mens e mu lhe res,
am bos, como en si na a Bí blia, cri a dos à ima gem e se -
me lhan ça de Deus. Sa be mos que essa dig ni da de, na
prá ti ca, de i xa mu i to a de se jar.

Tra ze mos aqui al guns ele men tos de re fle xão so -
bre os di ver sos con ce i tos re fe ren tes à vida hu ma na,
di re i to pri me i ro e fun da men tal, sem o qual não exis te
a pos si bi li da de de ne nhum ou tro di re i to. Essa é a con -
vic ção ex pres sa na Car ta Uni ver sal dos Di re i tos Hu -
ma nos, da ONU, e na Cons ti tu i ção de to dos os pa í ses
do mun do.

Je sus quis re su mir a fi na li da de de sua vida nes -
ta fra se tão la pi dar e em ble má ti ca: “Vim para que to -
dos te nham vida e a te nham em abun dân cia”. (Evan -
ge lho de João, Ca pí tu lo X, Ver sí cu lo 10.) No ta mos
que a vida anun ci a da por Cris to deve atin gir to dos os
se res hu ma nos e não só uma pe que na par te de pri vi-
le gi a dos. Qu an do Cris to fala de vida em abun dân cia,
re fe re-se a uma vida que abran ge o ser hu ma no na
sua in te gri da de fí si ca, ma te ri al, es pi ri tu al, cul tu ral,
etc.

O atu al Papa, João Pa u lo II, es cre veu um ver da-
de i ro tra ta do so bre a vida em sua en cí cli ca Evan ge-
lho da Vida, de 25 de mar ço de 1995, com o sub tí tu lo
“So bre o Va lor e a Invi o la bi li da de da Vida Hu ma na”.
Nes se do cu men to, como em mu i tos ou tros, o Papa
de fen de a vida des de a con cep ção até a mor te na tu-
ral. Lem bra o Papa que vi ve mos numa ver da de i ra cul -
tu ra de mor te, des de os in fan ti cí di os, as guer ras, a vi -
o lên cia ur ba na, as lu tas en tre nar co tra fi can tes até as
mais pér fi das e es ca mo te a das mor tes pela fome, pe -
las en fer mi da des tra tá ve is, pela mar gi na li za ção e ex -
clu são so ci a is.
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Hoje, não se fala mais de ex clu í dos, mas de in -
de se já ve is. Po de mos di zer, por exem plo, que o con ti-
nen te afri ca no, em cuja po pu la ção a ex pec ta ti va de
vida hoje é de 40 anos de ida de, é ex clu í do e in de se-
já vel. A mor ta li da de pela fome e pela AIDS, na Áfri ca,
é algo alar man te e in des cri tí vel.

Sa be mos que, em fa mí li as pa tri ar ca is e em de -
ter mi na das cul tu ras, as mu lhe res ain da são mar gi na-
li za das e des car ta das. Espe ra mos que essa cul tu ra
es te ja de sa pa re cen do.

De ve mos lu tar por uma nova cul tu ra que te nha a 
vida como uma dá di va di vi na, que não ex clua nem as
mu lhe res, nem os ne gros, nem os ido sos, nem os me -
no res, nem os nas ci tu ros. De ve mos pro pa gar os va lo-
res que acha mos ide a is para a so ci e da de, con for me
os prin cí pi os cris tãos; pro cu rar le var um ide al de vida
dig no, que atin ja a to dos os ho mens e mu lhe res e a
to dos os se res em sua in te gri da de. Um des ses va lo-
res, na nos sa cul tu ra cris tã, é, por exem plo, o va lor da
fa mí lia.

His to ri ca men te, pa í ses como a Su é cia, que, por
al gum tem po, com ba te ram a ins ti tu i ção fa mi li ar, ti ve-
ram tais pro ble mas so ci a is com a ju ven tu de, ape sar
de se rem pa í ses ri cos, que vol ta ram a pro pa gar a fa -
mí lia como cé lu la-base da so ci e da de, como prin ci pal
for ma do ra de nos sas cri an ças, ado les cen tes e jo-
vens, como um dos prin ci pa is fa to res de equi lí brio so -
ci al.

O mun do em que vi ve mos tem so lu ções téc ni-
cas e ci en tí fi cas para com ba ter os ma les so ci a is,
como a mi sé ria, a fome, as en fer mi da des, as mor tes
de mu lhe res no pré-na tal, no na tal, no pós-na tal. Bas -
ta ria com ba ter mais a es can da lo sa de si gual da de so -
ci al en tre na ções ri cas e po bres, en tre os cada vez
mais ri cos e po bres das nos sas so ci e da des, tan to em
pa í ses ri cos como em pa í ses po bres do Ter ce i ro
Mun do.

Não de ve ría mos que rer para ou tros o que não
ace i ta mos para os nos sos fi lhos, como as dro gas, a
pros ti tu i ção, a vi o lên cia etc. A CEDAW re co men da
com ba ter mos to das as for mas de dis cri mi na ção con -
tra as mu lhe res. Os seus co mi tês – cuja fi na li da de é,
como já foi tão bem lem bra da, a de co mu ni car, di vul-
gar e re ce ber de nún ci as con tra o Pro to co lo Fa cul ta ti-
vo da CEDAW – são for ma dos, como tam bém lem bra-
do, por es pe ci a lis tas es co lhi dos nos di ver sos pa í ses
que as si na ram o Pro to co lo Fa cul ta ti vo. A es co lha de
es pe ci a lis tas, to dos eles de mu i to alto ga ba ri to mo ral
e ci en tí fi co, deve le var em con ta o plu ra lis mo das po -
si ções acer ca de con ce i tos re la ci o na dos com a vida.

Não obs tan te a im por tân cia das re co men da-
ções dos tra ta dos, dos acor dos, das con ven ções, dos

pro to co los, nada mais pre ser va rá li mi nar men te a in -
te gri da de fí si ca e psí qui ca do que a ga ran tia de po lí ti-
cas pú bli cas so ci a is e de uma jus ta dis tri bu i ção de
ren da. Espe ra mos que os re pre sen tan tes do nos so
povo na Câ ma ra Le gis la ti va e no Se na do Fe de ral de -
fen dam sem pre, em to dos os ní ve is, o sa gra do dom
da vida, di re i to fun da men tal do ser hu ma no.

Que Deus nos aju de a tra tar a to dos es ses nos -
sos ir mãos e ir mãs, ho mens e mu lhe res, como ima -
gem e se me lhan ça do mes mo Deus. 

Obri ga do.
(Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –

Mu i to obri ga da, Dom Aloy sio.
Pas se mos, en tão, a pa la vra à Dr.ª Síl via Pi men-

tel, Co or de na do ra Na ci o nal do Co mi tê La ti no-Ame ri-
ca no e do Ca ri be para a De fe sa dos Di re i tos da Mu -
lher.Ela é pro fes so ra, Dou to ra em Fi lo so fia do Di re i to,
na Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca, de São Pa u lo.

Con ce do, en tão, a pa la vra para a Drª Síl via.
A SRA. SÍLVIA PIMENTEL – Boa no i te a to dos!

Agra de ço à Se na do ra Emi lia Fer nan des a opor tu ni-
da de de es tar aqui nes te mo men to, de uma mu lher
que já foi apre sen ta da como pro fes so ra de Di re i to.
Qu e ro aqui en fa ti zar o seu as pec to de mi li tan te na
área dos di re i tos da mu lher há mais de 25 anos.

Acho mu i to im por tan te este de ba te. Qu e ro de i-
xar bem cla ro que o meu pa pel aqui, hoje, será o de
ana li sar, pon to por pon to, a car ta que foi en ca mi nha-
da em nome da CNBB ao Se na do Fe de ral. Fico mu i to
fe liz se per ce bo que há pos si bi li da des de su pe ra ção
de al guns im pas ses, mas a car ta é algo de ab so lu ta-
men te con cre to. A car ta, que está as si na da, da ta da,
não foi ape nas es cri ta por uma pes soa. Se foi mes mo
por uma pes soa, aqui está em nome de uma as sem-
bléia-ge ral dos bis pos bra si le i ros.

E é en tão, nes sa me di das, meus se nho res e se -
nho ras aqui pre sen tes...

O SR. ALOYSIO JOSÉ LEAL PENNA – Peço a
pa la vra ape nas para fa zer um es cla re ci men to.

A SRA. SÍLVIA PIMENTEL – Não há dú vi da.
O SR. ALOYSIO JOSÉ LEAL PENNA – Gos ta-

ria de es cla re cer que há dois do cu men tos. O pri me i ro
é uma car ta que foi as si na da por 17 re pre sen tan tes
das re gi o na is da CNBB. Te nho que di zer, a bem da
ver da de, que foi en tre gue, jun ta men te com essa car -
ta, que tem ape nas uma fo lha, um ou tro do cu men to
que não é ab so lu ta men te ofi ci al da CNBB e que não
re pre sen ta o pen sa men to da CNBB, O pen sa men to
da CNBB foi aque le que ex pres sei aqui. Infe liz men te,
essa car ta foi man da da para a CNBB e Dom Da mas-
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ce no – ele re co nhe ce isto – re ce beu e não de via ter
en tre gue.

Só que ria es cla re cer e pe dir à se nho ra que se
ati ves se ape nas a uma car ta mu i to la cô ni ca que foi
as si na da pe los 17 bis pos.

A SRA. SÍLVIA PIMENTEL – Agra de ço as suas
ob ser va ções, mas este é um do cu men to e, a não ser
que ve nha a ser ras ga do de pú bli co, efe ti va men te, ele 
tem que ser con si de ra do. O meu pa pel aqui é fa zer
exa ta men te uma aná li se, item por item.

Não vou fa zer uma aná li se ide o ló gi ca – cla ro
que em tudo que se faz ide o lo gia tam bém se en con tra
, mas que ro di zer a to dos os se nho res aqui pre sen tes
que o que fiz foi es tu dar cu i da do sa men te, a par tir de
um con jun to de tex tos e in for ma ções do pró prio Co mi-
tê CEDAW, e irei pas sar ao se nhor, Dom Aloy sio, por -
que te nho a im pres são de que é para isto que está
sen do con vo ca do um de ba te como este, para es cla-
re cer e bus car a su pe ra ção de im pas ses. A aná li se
que irei fa zer não é na li nha de di zer “isso foi fe i to e
não há como su pe rar mos”. O que im por ta é que to dos
aqui de fato co nhe çam o que é que o Co mi tê CEDAW,
em re la ção a es ses pon tos, diz. É ape nas isso. Não se 
pre o cu pe, Sr. Bis po. Vou, in clu si ve, lhe pas sar às
mãos e, em se gui da,...

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – Re -
ce bo, Drª Síl via, o do cu men to, e já es ta mos pro vi den-
ci an do a sua re pro du ção para to dos os in te gran tes da 
Mesa e tam bém da ple ná ria que de se ja rem re ce bê-lo.
Tan to este como o do cu men to da CNBB, que tam bém
nos foi en tre gue, es tão à dis po si ção de to dos os me i-
os de co mu ni ca ção e de to das as pes so as que de se-
ja rem re ce bê-los, se não ago ra, nes te mo men to, pos -
te ri or men te.

A SRA. SÍLVIA PIMENTEL – Pas sa rei a fa zer a
aná li se, pon to por pon to, des ses itens da car ta, em
re la ção aos qua is fico mu i to fe liz de ou vir Dom Aloy sio
di zen do que, de cer ta ma ne i ra, hou ve um cer to des -
cu i do na sua ela bo ra ção.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de me re fe rir e fa zer
uma re fle xão a res pe i to de so be ra nia na ci o nal. Em
meu en ten der, re pre sen ta uma con quis ta po lí ti co-ju rí-
di ca ci vi li za tó ria e, se en ten di da de for ma ab so lu ta e
xe nó fo ba, pode re pre sen tar um obs tá cu lo e mes mo
um re tro ces so à pro te ção dos di re i tos de ho mens e
mu lhe res.

O con ce i to de co mu ni da de in ter na ci o nal, em ba-
sa do em nor mas acor da das pe los vá ri os Esta dos so -
be ra nos, em bo ra já so nha da e si na li za da há sé cu los,
só a par tir da cri a ção da ONU e da De cla ra ção Uni -

ver sal dos Di re i tos Hu ma nos teve de sen vol vi men tos
con sis ten tes.

Edu ca da em es co la ca tó li ca e hoje pro fes so ra
da PUC de São Pa u lo, a idéia de co mu nhão uni ver sal,
de to das as que apren di, Dom Aloy sio, foi a que mais
apre en di. É bela, pois nos per mi te trans cen der a sina
da so li dão de in di ví du os, per ce ben do-nos par tí ci pes
de uma to ta li da de uni da de, de uma hu ma na uni da de
da hu ma ni da de.

A con tri bu i ção de Sar tre e de tan tos ou tros, an -
tes e de po is dele, a par tir de di ver sas pers pec ti vas,
ape nas tem re for ça do a mi nha con vic ção da im pres-
cin di bi li da de da idéia de uma gran de so li da ri e da de
res pon sá vel en tre to das as pes so as na sen si bi li za ção
pelo so fri men to hu ma no e um es for ço co mum para
ate nuá-lo.

Dom Aloy sio, essa bela car ta que o se nhor aca -
ba...

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – Drª
Sil via, peço aos pa les tran tes que se di ri jam à Pre si-
dên cia dos tra ba lhos ou ao Ple ná rio. Pos te ri or men te,
da re mos opor tu ni da de a to dos de se ma ni fes ta rem. V. 
Sª deve di ri gir-se à Pre si dên cia dos tra ba lhos, se guin-
do as nos sas ori en ta ções re gi men ta is. Faço esse
ape lo aos nos sos pa les tran tes.

A SRA. SILVIA PIMENTEL – Per fe i ta men te. Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, nes sa li nha da sen si bi li za-
ção pelo so fri men to hu ma no, cha mo a aten ção para a 
si tu a ção re ve la da, em gran de par te, no que foi fa la do
an tes da mi nha fala. De fato, re co nhe ço o es for ço mu i-
to belo e de mo crá ti co da Igre ja Ca tó li ca e da pró pria
CNBB nes sa li nha.

É a ONU (Orga ni za ção das Na ções Uni das),
seus or ga nis mos, ins tru men tos ju rí di cos e me ca nis-
mos que, ape sar de suas imen sas fra gi li da des, re pre-
sen tam algo de con cre to para a cons tru ção de um
mun do mais jus to e so li dá rio, bus can do paz, igual da-
de de gê ne ro, de sen vol vi men to com res pe i to às li ber-
da des e às di fe ren tes ca pa ci da des e ne ces si da des
de pes so as, gru pos, na ções e po vos.

As re co men da ções e crí ti cas do Co mi tê aos
Esta dos-par tes, que fo ram des tor ci das na car ta que
es tou ago ra ana li san do, são exem pla res no sen ti do
de con tri bu ir para a eli mi na ção de es te reó ti pos de gê -
ne ro na área da se xu a li da de e da re pro du ção, for te-
men te des res pe i ta do res da au to no mia e da li ber da de
de es co lhas exis ten ci a is por par te das mu lhe res.

De i xo bre ve men te a le i tu ra do tex to para di zer
que, re al men te, la men to mu i to. Pre ten do de i xar esse
fato mu i to mar ca do. Há inú me ros pon tos co muns en -
tre o que nós bus ca mos, mu lhe res do Mo vi men to de
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Mu lhe res, e tan tas igre jas – não ape nas a Igre ja Ca tó-
li ca. Entre tan to, exis tem al guns pon tos que re al men te
re pre sen tam im pas ses, e es ses im pas ses se co lo-
cam na área da se xu a li da de e da re pro du ção.

Qu an to ao item A-1 da Car ta, “Re co men da ção
ao Bu run di so bre le ga li za ção do abor to”, o Co mi tê ex -
pres sou sua pre o cu pa ção pela alta taxa de mor ta li da-
de, de ri va da da mor ta li da de ma ter na, em par ti cu lar
nas zo nas ru ra is, in clu í das as mor tes re sul tan tes de
abor tos ile ga is. O Co mi tê re co men dou que o Esta-
do-par te não pou pas se es for ços para au men tar o
aces so a ins ta la ções sa ni tá ri as e de as sis tên cia mé -
di ca a car go de fun ci o ná ri os ca pa ci ta dos em to das as
zo nas, in clu í das as zo nas ru ra is, a fim de au men tar
con cre ta men te o nú me ro de nas ci men tos as sis ti dos
por pro fis si o na is es pe ci a li za dos. Nós, mu lhe res, que -
re mos isso.

O Co mi tê tam bém re co men da a ado ção de me -
di das efe ti vas, como cam pa nhas de edu ca ção e in for-
ma ção se xu al e o for ne ci men to de an ti con cep ti vos
efi ca zes para re du zir o nú me ro de abor tos clan des ti-
nos. Além dis so, en fa ti za que o abor to não deve ser
uti li za do como mé to do de pla ni fi ca ção fa mi li ar – to das
nós, do Mo vi men to de Mu lhe res, igual men te en fa ti za-
mos essa ques tão. Como pode ob ser var-se, o Co mi tê
não re co men dou a le ga li za ção do abor to.

Res sal te-se que a Con ven ção da Mu lher não se
re fe re ex pres sa men te ao abor to, mas es ta be le ce
obri ga ção por par te dos Esta dos de ado tar to das as
me di das apro pri a das para eli mi nar a dis cri mi na ção
con tra a mu lher na es fe ra dos cu i da dos mé di cos, ga -
ran tin do o aces so a ser vi ços mé di cos, in clu si ve re fe-
ren tes ao pla ne ja men to fa mi li ar.

Está pro va do que o abor to clan des ti no é res pon-
sá vel por um alto ín di ce de mor ta li da de ma ter na no Bra -
sil e no mun do. Vi san do de fen der o di re i to à vida das
mu lhe res, o Co mi tê tem re co men da do a cer tos pa í ses
que di mi nu am as res tri ções le ga is ao abor to.

A Car ta tam bém se re fe re à ques tão do Chi le
em seu item A-2: “Re co men da ção ao Chi le so bre a le -
ga li za ção do abor to te ra pêu ti co em seu Item A-2.”

Após os meus es tu dos, ve ri fi quei que o Co mi tê
ex pres sou a sua pre o cu pa ção ante o ina de qua do re co-
nhe ci men to e a pro te ção dos di re i tos à sa ú de re pro du ti-
va das mu lhe res no Chi le, além de sua in qui e ta ção em
re la ção às leis que pro í bem e pu nem toda for ma de
abor to, por que tais dis po si ti vos le ga is afe tam e co lo cam
em ris co a sa ú de e a vida das mu lhe res, ca u sam au-
men to de mor ta li da de de ri va do da ma ter ni da de e oca si-
o nam no vos so fri men tos quan do as mu lhe res são en-
car ce ra das por vi o lar es sas dis po si ções.

Assim, re co men dou o Co mi tê que o Go ver no
chi le no con tem plas se a pos si bi li da de de im ple men tar
uma re vi são da le gis la ção re la ci o na da ao abor to, com 
o ob je ti vo de mo di fi cá-la e, em par ti cu lar, de pro por ci-
o nar abor to em con di ções de se gu ran ça, per mi tin do
a in ter rup ção da gra vi dez por mo ti vos te ra pêu ti cos ou
re fe ren tes à sa ú de da mu lher, in clu í da a sa ú de men -
tal. O Co mi tê pe diu ao Go ver no chi le no que re for ças-
se as me di das en ca mi nha das, ten do em vis ta a pre-
ven ção de gra vi de zes não de se ja das, in clu si ve am pli-
an do a dis po ni bi li da de, sem res tri ção, de me i os an ti-
con cep ti vos de toda es pé cie.

O Item A-3 da Car ta re fe re-se à crí ti ca fe i ta à
Irlan da pela in fluên cia da Igre ja Ca tó li ca nas po lí ti cas
pú bli cas. O Co mi tê, na ver da de, não cri ti cou, mas
sim ples men te pon de rou que “em bo ra a Irlan da seja
um Esta do la i co, a in fluên cia da Igre ja se de i xa sen tir
com for ça não ape nas nas ati tu des es te re o ti pa das,
mas na po lí ti ca ofi ci al do Esta do”. Em par ti cu lar, o di -
re i to da mu lher à sa ú de, in clu í da a sa ú de re pro du ti va,
vê-se pre ju di ca do por essa in fluên cia. O Co mi tê as si-
na lou, por isso, que a Irlan da não apre sen tou re ser va
ao art. 12 ao ra ti fi car a Con ven ção e re co men dou que
tal ar ti go se apli cas se in te gral men te.

Lem bro aos se nho res pre sen tes que o art. 12 da 
CEDAW re fe re-se à Sa ú de.

O Item A-4 diz res pe i to à crí ti ca à Itá lia, por per -
mi tir, na re a li za ção de abor tos, a ob je ção de cons-
ciên cia dos mé di cos por mo ti vos re li gi o sos. Ve ri fi quei
que o Co mi tê não cri ti cou, mas sim ples men te ex pres-
sou pre o cu pa ção – per ce bam V. Exªs que é di fe ren te
– com re la ção ao aces so li mi ta do ao abor to, per mi ti do
na Itá lia, que pos su íam as mu lhe res no sul da Itá lia
como re sul ta do das ob je ções de cons ciên cia dos mé -
di cos e dos pro fis si o na is dos hos pi ta is.

O Co mi tê en ca re ceu ao Go ver no a ado ção de
me di das para ga ran tir à mu lher – em par ti cu lar àque -
la do sul do País, re gião mais po bre da Itá lia – o exer -
cí cio de seus di re i tos de pro cri a ção, en tre ou tros, ga -
ran tin do o aces so ao abor to em con di ções se gu ras
em hos pi ta is pú bli cos.

O Item A-5 – os itens com a le tra “A” são re la ti-
vos a este as sun to mais es pi nho so: o abor to – re fe-
re-se à re co men da ção fe i ta à Lí bia, para que in ter pre-
te o Alco rão de ma ne i ra a per mi tir o abor to. Nes se
pon to, hou ve um equí vo co mais do que la men tá vel.
Se gun do os re gis tros ofi ci a is das Na ções Uni das, o
in for me ini ci al da Lí bia foi exa mi na do em 1994, e, nas
ob ser va ções fi na is do Co mi tê, em ne nhum mo men to
apa re ce men ci o na da a pa la vra “abor to”. O se gun do
in for me pe rió di co en con tra-se no Co mi tê, mas ain da
não foi por ele exa mi na do.
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Re i te ro que es sas ques tões fo ram ve ri fi ca das
com base em meus es tu dos, ten do, in clu si ve, ha vi do
con sul ta à Srª Aida Gon ça les, ex-mem bro do Co mi tê
e ex pert da CEDAW.

No que tan ge à crí ti ca fe i ta à Bi e lo-Rús sia, por
ins ti tu ir o Dia da Mães, já que ser mãe para o Co mi tê
é um es te reó ti po ne ga ti vo para as mu lhe res, sin to
gran de tris te za. Meu Deus, há tan ta di fi cul da de na co -
mu ni ca ção! Espe ro que esse de ba te pos sa elu ci dar,
pelo me nos, al guns pon tos. Meu es pí ri to é esse. Por
isso, es tou aqui.

No que diz res pe i to à ma ter ni da de, a Con ven-
ção e o Co mi tê exi gem dos Esta dos o ofe re ci men to
de con di ções mais am plas para pro te gê-la. Esse fato,
con tu do, não pode ser en ten di do como uma res tri ção
da mu lher à sua di men são de mãe. A ma ter ni da de
deve ser uma es co lha e não um des ti no com pul só rio
de to das as mu lhe res. É isso que nós, mu lhe res, do
Mo vi men to de Mu lhe res, en ten de mos.

O Co mi tê para a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção
con tra a Mu lher tem afir ma do, em re pe ti das opor tu ni-
da des, o alto va lor so ci al da fun ção da ma ter ni da de e, 
por isso, tem re co men da do in va ri a vel men te que os
Esta dos ado tem as me di das ne ces sá ri as para pro te-
ger as mães de fa mí lia, em par ti cu lar as mães tra ba-
lha do ras.

No caso de Be la rus, nome ofi ci al do país que
an tes se cha ma va Bi e lo-Rús sia, o Co mi tê ex pres sou
sua pre o cu pa ção pela pre do mi nân cia de con ce i tos
es te re o ti pa dos so bre as fun ções ca rac te rís ti cas de
cada sexo – ve jam como isso é de li ca do – e a re in tro-
du ção de sím bo los, tais como Dia das Mães e prê mio
à Mãe, sem que se pres te igual aten ção e apo io a ou -
tras ati vi da des e fun ções que re a li za a mu lher. Assim,
per gun tou se es ta vam sen do apli ca das efe ti va men te
as me di das des ti na das a in tro du zir o es tu do dos Di re-
i tos Hu ma nos, ao mes mo tem po em que ex pres sou
sua pre o cu pa ção pela si tu a ção das mu lhe res tra ba-
lha do ras, que cos tu mam ocu par car gos com sa lá ri os
ba i xos, nos se to res in fe ri o res do mer ca do de tra ba-
lho, per sis tin do a dis pa ri da de dos sa lá ri os de mu lhe-
res e ho mens. Expres sou tam bém sua pre o cu pa ção
ante a si tu a ção eco nô mi ca das mu lhe res, es pe ci al-
men te vul ne rá ve is, como as che fes de fa mí lia.

Ve jam V. Exªs que o es pí ri to do que o Co mi tê
tem pro du zi do é esse. O Item “C” ver sa so bre um ou -
tro tema da área da se xu a li da de: les bi a nis mo. Qu an ta
di fi cul da de, quan to equí vo co, quan ta hi po cri sia há no
nos so mun do em re la ção a ho mos se xu a li da de!

Ve ja mos o que diz o Item “C”. Em nome da eli mi-
na ção da dis cri mi na ção con tra a mu lher, o Co mi tê re -

co men da a le ga li za ção do les bi a nis mo, algo que não
apa re ce no tex to da Con ven ção. Esse é o Item “C” da
Car ta. Efe ti va men te – es cre vo eu –, no tex to da Con -
ven ção, a pa la vra “les bi a nis mo” e mu i tas ou tras não
es tão in clu í das. De ve mos sa li en tar que, ape nas nas
úl ti mas dé ca das, “les bi a nis mo”, “ho mos se xu a lis mo” e 
“ho mos se xu a li da de” são pa la vras uti li za das pu bli ca-
men te e que a Con ven ção da Mu lher data de 1979.

O Co mi tê ex pres sou pre o cu pa ção pelo fato de o 
Có di go Pe nal do País ti pi fi car o les bi a nis mo como de -
li to se xu al e re co men dou que se clas si fi cas se o les bi-
a nis mo como ori en ta ção se xu al, por que as sim é que
está sen do re co nhe ci do nas vá ri as dis cus sões re a li-
za das na ONU e – aten ção, meus se nho res –, mu i to
es pe ci al men te, pe las de le ga ções do Bra sil.

Antro pó lo gos, his to ri a do res e ou tros es tu di o sos
nos re ve lam que a ho mo fo bia re pre sen ta uma ca mi sa
de for ça de or dem ide o ló gi ca e que a he te ros se xu a li-
da de não é e nun ca foi a úni ca op ção se xu al das pes -
so as – o fato de ser ma jo ri tá ria não pode jus ti fi car
des res pe i to a ou tras for mas de vi vên cia se xu al. De
mais a mais, não há que se con si de rar pa to ló gi co o
com por ta men to ho mos se xu al, pois, in clu si ve, há
mais de uma dé ca da, a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú-
de – OMS – re ti rou a ho mos se xu a li da de do elen co
das pa to lo gi as.

A pro i bi ção por par te de al guns Esta dos às re la-
ções ho mos se xu a is ou até mes mo à não-pro te ção ju rí-
di ca des sas re la ções re pre sen ta, no meu en ten di men to
e no en ten di men to do Mo vi men to de Mu lhe res, uma
afron ta à con di ção de hu ma ni da de que pro cu ra mos de -
fen der, ten do como pres su pos to a di ver si da de.

Pas se mos ao úl ti mo item: a pros ti tu i ção, como
to dos eles dis se ram, a área da se xu a li da de e da re -
pro du ção. Ve jam a le tra “D” da Car ta. Mais ain da, o
Co mi tê ou sou re co men dar o que a Con ven ção pro i-
biu. Re co men dou à Chi na a le ga li za ção da pros ti tu i-
ção quan do a Con ven ção lhe é ex pres sa men te con -
trá ria.

O art. 6º da Con ven ção es ta be le ce o com pro-
mis so de que “os Esta dos par tes to ma rão as me di das
apro pri a das, in clu si ve de ca rá ter le gis la ti vo, para su -
pri mir to das as for mas de trá fi co de mu lhe res e de ex -
plo ra ção da pros ti tu i ção da mu lher”. Aca bou o art. 6º,
Srªs e Srs. Se na do res, Se na do ra Emi lia Fer nan des.
Por tan to, o art. 6º não es ti pu la a su pres são da pros ti-
tu i ção, mas tão-so men te da ex plo ra ção da pros ti tu i-
ção da mu lher.

Isso é im por tan te, e con vi do to dos a re fle ti rem.
Por que será que a Con ven ção não a pro í be? Será
que jul ga mos um va lor po si ti vo a pros ti tu i ção? É ób vio
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que não é por aí. Ocor re que, se a pro i bis sem, os
Esta dos es ta ri am pu nin do as pros ti tu tas.

Ve ja mos o que fez o Co mi tê. Ao exa mi nar o in -
for me pe rió di co da Chi na, o Co mi tê CEDAW ex pres-
sou que lhe pre o cu pa va o fato de que a pros ti tu i ção,
que cos tu ma ser re sul ta do da po bre za e da pri va ção
eco nô mi ca, fos se ile gal na Chi na. E, ao re co men dar
efe ti va men te a des cri mi na li za ção da pros ti tu i ção, su -
ge riu tam bém que se pres tas se a de vi da aten ção aos
ser vi ços de sa ú de para as mu lhe res que a pra ti ca-
vam.

Ve jam o es pí ri to de res pe i to à vida e à sa ú de
das mu lhe res: to man do-se em con ta a pan de mia de
HIV, de Aids, ins tou ao Go ver no que ado tas se me di-
das para a re a bi li ta ção e re in ser ção so ci al das pros ti-
tu tas. Assim o Co mi tê as si na lou que, ape sar de re co-
nhe cer os de no da dos es for ços do Go ver no chi nês
para com ba ter o trá fi co de mu lhe res, pre o cu pa-se pe -
los in for mes re ce bi dos no sen ti do de que, em al gu-
mas lo ca li da des, “há fun ci o ná ri os cor rup tos que to le-
ram o trá fi co de mu lhe res ou dele par ti ci pam, in clu si-
ve me di an te a im po si ção de pro pi nas co bra das das
pros ti tu tas”. Por isso, ins ta ao Go ver no que in ves ti gue
tais in for mes e que faça com pa re cer ante a Jus ti ça
aque les que par ti ci pam des sas prá ti cas.

Res sal te-se a pro i bi ção le gal da pros ti tu i ção. É
uma re fle xão que de i xo aqui, a par tir de al gu mas le i tu-
ras im por tan tes: “A pro i bi ção le gal da pros ti tu i ção sig -
ni fi ca ria po der o Esta do pu nir a pros ti tu ta”. O usuá rio
nem se quer é co gi ta do; não há in for ma ções a seu
res pe i to. Isso se deve a quê? Deve-se à su po si ção
pa tri ar cal de que a pros ti tu i ção é um pro ble ma ape-
nas re fe ren te às mu lhe res, ga ran tin do-se que o ou tro
par ti ci pan te do con tra to de pros ti tu i ção não seja con -
si de ra do. Mas a pros ti tu i ção deve ser en ca ra da como
um pro ble ma re fe ren te aos ho mens; a pros ti tu i ção faz 
par te do exer cí cio da lei, do di re i to se xu al mas cu li no.
É uma das ma ne i ras pe las qua is os ho mens têm
aces so ga ran ti do aos cor pos das mu lhe res.

Re co men do a to dos um dos li vros so bre o as -
sun to: O Con tra to Se xu al, de Ca ro le Pa te man, que
foi edi ta do pela Paz e Ter ra, em 1993.

É la men tá vel que tan tas pes so as com alto ní vel
de for ma ção in te lec tu al e que re a li zam ma ni fes ta ções
e ações tão sig ni fi ca ti vas con tra a ina ce i tá vel de si-
gual da de so ci o e co nô mi ca do povo bra si le i ro não te-
nham con di ções crí ti cas de su pe rar es te reó ti pos e
pre con ce i tos de gê ne ro ar ra i ga dos em nos sa so ci e-
da de e, mu i to es pe ci al men te, na or to do xia ca tó li ca.

Os ca tó li cos e ou tros re li gi o sos têm o di re i to de
cons ti tu ir suas iden ti da des em tor no de seus prin cí pi-

os e va lo res, pois são par tes da so ci e da de, mas não
têm o di re i to a pre ten der he ge mo ni zar a cul tu ra de um 
Esta do la i co. O pro ces so ci vi li za tó rio e hu ma nis ta
pres su põe o li vre diá lo go de idéi as, em que ne ces sa-
ri a men te se con fron tam in te res ses e va lo res múl ti-
plos. É o que es ta mos vi ven do no mo men to. E é com
todo res pe i to que apre sen to esta aná li se.

Lem bran do Ha be mas, ele apon ta re gras para o
de ba te de mo crá ti co e diz o se guin te: “Uma ló gi ca de -
mo crá ti ca exi ge uso pú bli co da ra zão, com re ci pro ci-
da de e res pe i to mú tuo en tre de ba te do res e con ten do-
res. Um de ba te de mo crá ti co exi ge se ri e da de”.

É tris te e cons tran ge dor, mas fal tou se ri e da de à
Car ta que es tou ana li san do e que foi di ri gi da ao Se -
na do Fe de ral. Espe ro que este de ba te seja su fi ci en te-
men te es cla re ce dor e que os equí vo cos men ci o na-
dos se jam su pe ra dos.

Mu i to obri ga da. (Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –

Mu i to obri ga da, Drª Síl via Pi men tel, por sua aná li se.
Pas sa mos, de ime di a to, a pa la vra à Drª Flá via

Pi o ve san, Pro cu ra do ra do Esta do de São Pa u lo e
Pro fes so ra de Di re i tos Hu ma nos da Pon ti fí cia Uni ver-
si da de Ca tó li ca da que le Esta do.

A SRA. FLÁVIA PIOVESAN – Boa no i te a to -
dos!

Ini ci al men te, gos ta ria de agra de cer à Se na do ra
Emi lia Fer nan des o hon ro so e es pe ci al con vi te para
par ti ci par des ta mesa de tra ba lho. É um imen so pra -
zer es tar aqui par ti ci pan do do de ba te.

Tam bém gos ta ria de cum pri men tar os in te gran-
tes da mesa, a Se na do ra; a Se cre tá ria de Esta do, So -
lan ge Ben tes Ju re ma; a Pro fes so ra Síl via Pi men tel; o
Mi nis tro Ta deu Va la da res e Dom Aloy sio Pen na.

Cum pri men to to dos os pre sen tes.
Mi nha in ter ven ção fo ca rá o Pro to co lo Fa cul ta ti-

vo à Con ven ção so bre Eli mi na ção de To das as For -
mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher. Nes se sen ti-
do, des ta ca ria duas re fle xões cen tra is à ma té ria. A
pri me i ra de las me pa re ce pre li mi nar: quan do, por que
e como foi cri a da a sis te má ti ca de pro te ção in ter na ci-
o nal dos di re i tos hu ma nos das mu lhe res?

Num se gun do mo men to, po de ría mos ava li ar,
nes se ce ná rio, a im por tân cia do Pro to co lo. De que
modo o Pro to co lo pode con tri bu ir para o com ba te à
dis cri mi na ção con tra a mu lher? Em que me di da cons -
ti tui ins tru men to sig ni fi ca ti vo para a im ple men ta ção
dos di re i tos hu ma nos das mu lhe res?

Por tan to, es sas se rão as duas re fle xões que
per me a rão mi nha in ter ven ção.

10560 Qu in ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    403JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



E par to para a pri me i ra: quan do, por que e como 
foi cri a da a sis te má ti ca de pro te ção in ter na ci o nal dos
di re i tos hu ma nos das mu lhe res? Ini cio fi xan do a his -
to ri ci da de dos di re i tos hu ma nos. Os di re i tos hu ma nos
são his tó ri cos. Não são da dos, mas são cons tru í dos,
são uma in ven ção hu ma na em cons tan te pro ces so de 
cons tru ção e re cons tru ção. Mas, ao lon go des sa his -
tó ria, sem pre a óti ca dos di re i tos hu ma nos co in ci de
com a óti ca da in clu são. Quem de fen de di re i tos hu-
ma nos de fen de in clu são. Quem de fen de di re i tos hu -
ma nos de fen de uma pla ta for ma eman ci pa tó ria.

Como diz Nor ber to Bob bio, os di re i tos hu ma nos
com põem esse ad qui ri do axi o ló gi co. Fo ram ne ces sá-
ri as mu i tas guer ras, tra gé di as, ma ze las, ex pe riên ci as
como o na zis mo, o se xis mo e o ra cis mo, para que, en -
tão, fos se re cu pe ra do o ho ri zon te mo ral a gui ar a or -
dem in ter na ci o nal.

Tra go, para iní cio, al gu mas ma té ri as que re al-
çam avan ços na his to ri ci da de dos di re i tos hu ma nos.
Tra go ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
no úl ti mo 6 de maio, em que se diz: “Co mis são vai de -
nun ci ar rota se xu al à OEA. A Co mis são de Di re i tos
Hu ma nos da Câ ma ra de nun ci a rá o es que ma de ex-
plo ra ção se xu al in fan til na Pa ra í ba à Orga ni za ção dos 
Esta dos Ame ri ca nos”. Tra go uma se gun da ma té ria,
pu bli ca da re cen te men te tam bém, no dia 26 de abril:
“Co man dan te sér vio, em Ko so vo, en tre ga-se ao Tri -
bu nal da ONU”. E, por fim, tra go uma ou tra ma té ria
que elu ci da a ra ti fi ca ção do Esta tu to de Roma por 66
pa í ses, o que faz com que en tre em vi gor. Des se
modo, o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal será uma re a li-
da de den tro em bre ve.

O que têm es sas ma té ri as em co mum? Apon -
tam e re ve lam um pro ces so de in ter na ci o na li za ção
dos di re i tos hu ma nos. Por tan to, tes te mu nha mos hoje
um mo vi men to pela in ter na ci o na li za ção dos di re i tos
hu ma nos. E não é pos sí vel exa mi nar o Pro to co lo Fa -
cul ta ti vo sem a vi são de que os di re i tos hu ma nos se
pro je tam na are na in ter na ci o nal como tema de le gí ti-
mo in te res se da co mu ni da de in ter na ci o nal.

Lem bro uma vez mais Bob bio, quan do es cre ve
A Era dos Di re i tos. Ele afir ma que “os di re i tos hu ma-
nos nas cem como di re i tos na tu ra is uni ver sa is, in vo-
can do o le ga do ilu mi nis ta, de sen vol vem-se como di -
re i tos po si ti vos par ti cu la res, quan do cada cons ti tu i-
ção as su me a sua gra má ti ca pró pria de di re i tos, para,
fi nal men te, en con tra rem a sua ple na re a li za ção como 
di re i tos po si ti vos uni ver sa is”.

Ou seja, o Pro to co lo deve ser exa mi na do a par -
tir des sa pers pec ti va dos di re i tos hu ma nos uni ver sa is
e in ter na ci o na is. Por que isso foi ne ces sá rio? No Di re-
i to Cons ti tu ci o nal, es tu da mos que as cons ti tu i ções

es cri tas nas cem como es cu do, para a pro te ção de di -
re i tos e para a do mes ti ca ção da es fe ra do po der. O
na zis mo e o fas cis mo de mons tra ram a in su fi ciên cia
das pró pri as cons ti tu i ções. Pre ci sa mos ter algo su-
pra na ci o nal exa ta men te quan do as ins ti tu i ções na ci o-
na is se mos tram fa lhas ou omis sas na pro te ção dos
nos sos di re i tos.

Então, eu di ria que, nes sa ver ten te do cons ti tu-
ci o na lis mo glo bal, que re mos a mes ma ban de i ra, que -
re mos pro te ger di re i tos, que re mos ca lar o ar bí trio,
mas, mu i tas ve zes, no âm bi to na ci o nal, isso se faz in -
su fi ci en te, e te mos de re cor rer à es fe ra in ter na ci o nal.
O Pro to co lo per mi te essa pon te na hi pó te se de vi o la-
ções aos di re i tos hu ma nos das mu lhe res.

Por isso, en dos so que, se a Se gun da Gu er ra
sig ni fi cou a rup tu ra com re la ção aos di re i tos hu ma nos
– por que trou xe o le ga do da des car ta bi li da de da pes -
soa, por que trou xe a ló gi ca da des tru i ção hu ma na,
quan do mi lhões fo ram en ca mi nha dos a cam pos de
con cen tra ção –, o pós-guer ra de ve ria sig ni fi car a sua
re cons tru ção. Nes sa re cons tru ção é que te mos uma
re le i tu ra de va lo res, tais como a so be ra nia na ci o nal e
a po si ção do in di ví duo como su je i to de di re i to no pla -
no in ter na ci o nal.

Como ob ser vou a Pro fes so ra Síl via Pi men tel, se 
pen sa mos na in ter na ci o na li za ção dos di re i tos hu ma-
nos – nós os es ta mos pro je tan do na are na in ter na ci o-
nal –, te mos que re de fi nir a no ção tra di ci o nal de so be-
ra nia ab so lu ta do Esta do.

Tam bém men ci o no a Car ta da CNBB, em que
se diz que o Pro to co lo Fa cul ta ti vo se ria uma ame a ça
à so be ra nia bra si le i ra. Que so be ra nia é essa? Qual é
o con ce i to de so be ra nia? A que se deve o ape lo à so -
be ra nia na ci o nal para que não se ra ti fi que, en tão, o
Pro to co lo? O meu ape lo é em prol da ra ti fi ca ção do
Pro to co lo a par tir de um novo pa ra dig ma de so be ra-
nia, não mais es ta tal, mas vo ca ci o na da na idéia de ci -
da da nia uni ver sal, por que di re i tos hu ma nos in ter na ci-
o na li za dos re que rem a re vi são da no ção tra di ci o nal
de so be ra nia do Esta do. Essa no ção nas ceu no sé cu-
lo XVI, co in ci den te men te  na for ma ção dos Esta dos
na ci o na is; ser viu àque la cons tru ção his tó ri ca.

Se nos re por ta mos a Bo din, no sé cu lo XVIII,
está dito: “Esta do so be ra no é aque le Esta do que tem
o po der ab so lu to; é aque le Esta do que tem o po der
su pre mo, in con tras tá vel, que não se cur va pe ran te
qual quer ou tro”. Nós aqui te mos de mu dar a len te ex
par ti prin ci pe para ex par ti po pu li, ou seja, “a pas -
sa gem do de ver dos sú di tos para o di re i to dos ci da-
dãos”, como fri sa o Pro fes sor Cel so La fer.
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O que pro po nho é esta mu dan ça de pa ra dig ma:
que pen se mos a so be ra nia do Esta do a par tir da len te
da ci da da nia, não mais a par tir da len te do Esta do no
mar co hob be si a no. Que se jam, en tão, re to ma dos os
va lo res kan ti a nos, em prol da dig ni da de da pes soa!

A se gun da idéia é a de que nós, in di ví du os, so -
mos su je i tos de di re i to in ter na ci o nal; te mos di re i tos
pro te gi dos pe las nos sas cons ti tu i ções, mas pela are -
na in ter na ci o nal; te mos que so mar os di re i tos in ter na-
ci o na is aos di re i tos lo ca is. Nes se sen ti do, há a apro -
va ção da De cla ra ção de 48 como gran de nor te axi o ló-
gi co des se di re i to. Ela fixa a uni ver sa li da de e a in di vi-
si bi li da de dos di re i tos hu ma nos; res ga ta a idéia de
que o ser hu ma no é um ser es sen ci al men te mo ral,
do ta do de dig ni da de; re al ça a idéia da in di vi si bi li da de
dos di re i tos, so man do a he ran ça li be ral e a he ran ça
so ci al.

O le ga do de 1948 é re a fir ma do em Vi e na, em
1993, por 171 Esta dos, já que a De cla ra ção de 48
con tou com ape nas 48 Esta dos e oito se abs ti ve ram.
Esse con sen so foi re a fir ma do, en dos sa do, na voz de
171 Esta dos, que tam bém, além de re cu pe ra rem a
idéia da uni ver sa li da de e in di vi si bi li da de, acres cen-
tam que os di re i tos hu ma nos das mu lhe res e das me -
ni nas são par te ina li e ná vel, in te gral e in di vi sí vel dos
di re i tos hu ma nos uni ver sa is.

Ou seja, o le ga do de Vi e na, eu di ria, du plo, não
ape nas en dos sa o le ga do de 48, mas con fe re vi si bi li da-
de a su je i tos de di re i to, às mu lhe res e às me ni nas. E, a
par tir daí, ir ra dia-se toda essa cons ciên cia éti ca con-
tem po râ nea. São fir ma dos acor dos, con sen sos in ter na-
ci o na is, acer ca de te mas cen tra is da ci da da nia.

Re fi ro-me aqui ao Pac to Inter na ci o nal de Di re i-
tos Ci vis e Po lí ti cos, ra ti fi ca do por 144 Esta dos-Par-
tes; ao Pac to de Di re i tos So ci a is, Eco nô mi cos e Cul -
tu ra is, que tem hoje o aval de 142 Esta dos; à Con ven-
ção Ra ci al, que con ta com 155 Esta dos-Par tes; à
Con ven ção da Mu lher, que con ta com o aval de 165
Esta dos-Par tes; e à Con ven ção so bre os Di re i tos da
Cri an ça, re cor dis ta em ade são, com 191 Esta-
dos-Par tes.

Qual é a es tru tu ra des ses tra ta dos in ter na ci o na is?
Eu di ria que eles re ve lam qua tro di men sões. A pri me i ra
de las é a ce le bra ção de um con sen so in ter na ci o nal so -
bre a ne ces si da de de se ado ta rem pa râ me tros pro te tó-
ri os mí ni mos. Não es ta mos fa lan do do teto má xi mo de
pro te ção. É o chão bá si co da dig ni da de. É o mi ni ma lis-
mo éti co. Aba i xo da qui lo, não há como o Esta do pro ce-
der. Se o Esta do for mais avan ça do, óti mo.

Além dis so, há re la ção en tre a gra má ti ca de di -
re i tos e de ve res. To dos os tra ta dos de di re i tos hu ma-

nos tra ba lham com essa ló gi ca, im pon do de ve res aos 
Esta dos e tra zen do di re i tos aos in di ví du os.

A ter ce i ra di men são é aque la em que se cri am
ór gãos de pro te ção, como os co mi tês, as co mis sões,
as re la to ri as, que vão fis ca li zar o modo pelo qual
aque les Esta dos que, so be ra na men te, ra ti fi ca ram
aque les tra ta dos, por ato de so be ra nia, irão cum prir
aque les di re i tos enun ci a dos. E pre vê em, ain da, me -
ca nis mos de mo ni to ra men to, como re la tó ri os, pe ti-
ções, in ves ti ga ções in loco etc.

Des sa ma ne i ra, os tra ta dos con so li dam pa râ-
me tros in ter na ci o na is mí ni mos de pro te ção à dig ni da-
de e as se gu ram um lo cus de pro te ção adi ci o nal aos
di re i tos, ou seja, as se gu ram uma ins tân cia in ter na ci o-
nal de pro te ção quan do as ins ti tu i ções na ci o na is se
mos tram fa lhas, omis sas.

Então, ve jam, aí, dois ar gu men tos: é ato de so -
be ra nia ra ti fi car um tra ta do, e, pos te ri or men te, o Esta -
do não pode, de ma ne i ra hi pó cri ta, evi tar o cum pri-
men to do tra ta do com base na mes ma so be ra nia que
in vo cou para ace i tá-lo.

Con si de ran do isso, eu in da ga ria como essa sis -
te má ti ca pro te ge os di re i tos hu ma nos das mu lhe res.
E aqui eu di ria que, numa pri me i ra fase, a pro te ção in -
ter na ci o nal de di re i tos hu ma nos foi pa u ta da por uma
pro te ção ge ral e abs tra ta. Ha via o te mor da di fe ren ça,
que, na era Hi tler, te ria le va do à des tru i ção.

Aos pou cos, per ce be-se que é ne ces sá ria a es -
pe ci fi ca ção do su je i to de di re i to nas suas pe cu li a ri da-
des e par ti cu la ri da des. E aí há as con ven ções es pe cí-
fi cas so bre a mu lher, a cri an ça, os re fu gi a dos, en tre
ou tras.

É nes se ce ná rio que a ONU apro va, em 1979, a
Con ven ção so bre a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção
con tra a Mu lher, que foi, in clu si ve, re sul ta do da re i vin-
di ca ção do Mo vi men to de Mu lhe res, a par tir da 1ª
Con fe rên cia Mun di al so bre Mu lhe res, re a li za da no
Mé xi co, em 1975.

Re al ço, mais uma vez, que essa Con ven ção,
que é esse chão mí ni mo, que é a nos sa car ta in ter na-
ci o nal dos di re i tos hu ma nos das mu lhe res, con ta com 
o aval de 165 Esta dos-Par tes, en tre eles o Bra sil, que
é par te des de 1984.

Qual é o per fil des sa Con ven ção? Essa Con ven-
ção traz duas ver ten tes: por um lado, pro í be a dis cri-
mi na ção, traz uma ver ten te re pres si va e pu ni ti va,
mas, por ou tro, pro mo ve a igual da de, traz uma ver ten-
te po si ti va e pro mo ci o nal.

Re al ço o de ver dos Esta dos de pro i bir a dis cri-
mi na ção con tra a mu lher nas mais di ver sas es fe ras,
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in clu in do le gis la ção, edu ca ção, tra ba lho, sa ú de, vida
po lí ti ca, pú bli ca, eco nô mi ca e so ci al.

Tam bém aqui re co men da que os Esta dos, ur -
gen te men te, su pri mam as for mas de vi o lên cia con tra
a mu lher, como o trá fi co de mu lhe res e a ex plo ra ção
se xu al. À ver ten te re pres si va e pu ni ti va, soma-se a
ver ten te pro mo ci o nal, que jus ta men te bus ca a pro-
mo ção da igual da de.

Como es ses di re i tos se rão cum pri dos? Essa
Con ven ção pos sui gar ras e den tes? Qual o apa ra to
san ci o na tó rio que con tem pla?

Essa Con ven ção, ori gi nal men te, só con tem plou
a sis te má ti ca de re la tó ri os, pe rió di cos. Os Esta-
dos-par tes de vem pres tar con tas à ONU, exi bir as
me di das le gis la ti vas, exe cu ti vas e ju di ci a is e os fa to-
res e di fi cul da des no to can te à im ple men ta ção dos di -
re i tos da Con ven ção, di ver sa men te das de ma is, por -
que a Con ven ção Ra ci al e a Con ven ção Con tra a Tor-
tu ra são de vi da men te equi pa das com gar ras e den-
tes. Além dos re la tó ri os, pre vê em os sis te mas de pe ti-
ções in di vi du a is e das in ves ti ga ções in loco, etc.

Fi nal men te, no caso das mu lhe res, em 1999,
quan do a Con ven ção com ple tou o seu 20º ani ver sá-
rio, hou ve a es pe ran ça de que ela ad qui ris se gar ras e
den tes, com a ado ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo.

E aqui fe cho a mi nha in ter ven ção: qual a im por-
tân cia des se Pro to co lo e de que modo ele con tri bui
para o com ba te à dis cri mi na ção con tra a mu lher? Em
que me di da se cons ti tui em um ins tru men to sig ni fi ca-
ti vo para a im ple men ta ção dos di re i tos hu ma nos das
mu lhe res?

Esse Pro to co lo é um tra ta do adi ci o nal e com ple-
men tar à CEDAW, que é a Con ven ção que pre vê es -
ses pa râ me tros pro te to res mí ni mos. Esse Pro to co lo
ins ti tui dois me ca nis mos de im ple men ta ção, que não
são no vi da de para o sis te ma in ter na ci o nal, por que fo -
ram con tem pla dos por ou tras con ven ções, a Con ven-
ção con tra a Tor tu ra e a Con ven ção Ra ci al. Re fi ro-me
ao di re i to de pe ti ção, que ine di ta men te per mi te a
qual quer pes soa sub me ter de nún ci as de vi o la ção de
di re i tos enun ci a dos na Con ven ção à apre ci a ção do
Co mi tê, cris ta li zan do a ca pa ci da de pro ces su al do in -
di ví duo no ce ná rio in ter na ci o nal.

Pre vê tam bém um se gun do pro ce di men to, que
é a in ves ti ga ção in loco, pre vis ta na Con ven ção con -
tra a Tor tu ra. O Co mi tê te ria po de res de in ves ti ga ção
so bre a exis tên cia de gra ve e sis te má ti ca vi o la ção
aos di re i tos hu ma nos das mu lhe res.

No dia 13 de maio úl ti mo, o Bra sil aco lheu o sis -
te ma de pe ti ção in di vi du al no que tan ge à Con ven ção
Ra ci al. Se ria bas tan te co e ren te que uma po lí ti ca na ci-

o nal se guis se o mes mo pru mo com re la ção às mu lhe-
res. Em suma, o Pro to co lo re vi ta li za, re vi go ra a gra-
má ti ca in ter na ci o nal de pro te ção dos di re i tos hu ma-
nos das mu lhe res. Di ria que, nos úl ti mos 30 anos, se
con cen tra ram as ma i o res con quis tas no to can te aos
di re i tos hu ma nos das mu lhe res e a sua ci da da nia, se
com pa ra dos com toda a sua his tó ria.

Esse Pro to co lo, nes sa di men são, é um es pe ci al
avan ço, por que faz eco ar a voz do Mo vi men to Inter -
na ci o nal de Mu lhe res ao in sis tir que não há di re i tos
hu ma nos sem a ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos
das mu lhe res e sem que elas te nham con di ções de
exi gir que eles se jam im ple men ta dos. O Pro to co lo vi -
ria como uma ga ran tia adi ci o nal a es ses di re i tos, ou
seja, o di re i to a ter di re i tos im ple men ta dos, res pe i ta-
dos e ob ser va dos.

É fun da men tal que o Bra sil, em ca rá ter de ur -
gên cia, ra ti fi que o Pro to co lo, as se gu ran do a mais da
me ta de da po pu la ção bra si le i ra a pos si bi li da de ci da-
dã de exer cer, com ma i or ple ni tu de, os seus di re i tos e
li ber da des fun da men ta is. Tra go ain da a idéia de que a 
ra ti fi ca ção do Pro to co lo es ta ria em ab so lu ta con so-
nân cia com a Cons ti tu i ção Fe de ral. A Car ta de 88 é
um mar co ju rí di co da tran si ção de mo crá ti ca, é um
mar co ju rí di co da ins ti tu ci o na li za ção dos di re i tos hu -
ma nos no Bra sil.

Com a de mo cra ti za ção po lí ti ca no Bra sil, a
Agen da dos Di re i tos Hu ma nos foi in cor po ra da pelo
Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e de ma is ato res para além da
so ci e da de ci vil. O Le gis la ti vo deus pro vas dis so quan -
do apro vou mu i tas e mu i tas me di das es sen ci a is para
a ci da da nia e para a ci da da nia das mu lhe res.

Eu ci ta ria uma úl ti ma lei, pu bli ca da no dia 13 de
maio, que pre vê que, na hi pó te se de vi o lên cia do més-
ti ca, exis ta o afas ta men to ca u te lar do agres sor. Lem -
bra ria a Lei de 1995, que pro í be a exi gên cia de ates -
ta do de gra vi dez e de es te ri li za ção para efe i tos de ad -
mis são ou per ma nên cia no em pre go, e lem bro ou tras
tan tas me di das que o Le gis la ti vo fez hon rar en quan to
lo cus  de afir ma ção de di re i tos, en quan to uma Casa
que re al ça a von ta de ci da dã, a von ta de po pu lar pela
im ple men ta ção de lei.

Por isso, con si de ro que a ra ti fi ca ção des se Pro -
to co lo vi ria nes te pru mo como esse pro ces so de afir -
ma ção de uma agen da de di re i tos hu ma nos con tem-
po râ nea e eman ci pa tó ria com re la ção à me ta de de
po pu la ção bra si le i ra.

Em face da obri ga ção do Esta do bra si le i ro de
pro i bir toda dis cri mi na ção con tra a mu lher e pro mo ver
a igual da de en tre os gê ne ros, não cabe ao Esta do in -
vo car cos tu me, tra di ção ou qual quer con si de ra ção re -
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li gi o sa para afas tar o cum pri men to de obri ga ções ju rí-
di cas pre es ta be le ci das e por eles ace i tas, no sen ti do
de as se gu rar a to das as mu lhe res o di re i to de vi ver
em con di ções de igual da de e dig ni da de, com ba ten do
a per ver sa im pu ni da de que fo men ta es sas vi o la ções
aos di re i tos das mu lhe res e que mi ti ga de las a sua ci -
da da nia.

Encer ro, lem bran do que os di re i tos hu ma nos
das mu lhe res são par te ina li e ná vel, in te gral e in di vi sí-
vel dos di re i tos hu ma nos uni ver sa is. Não há di re i tos
hu ma nos sem a ple na ob ser vân cia dos di re i tos hu-
ma nos das mu lhe res. Ou seja, não há di re i tos hu ma-
nos sem que me ta de da po pu la ção exer ça, em igual -
da de de con di ções, os seus di re i tos mais fun da men-
ta is. Afi nal, sem as mu lhe res, os di re i tos não são hu -
ma nos. (Pal mas.)

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Obri ga da, Drª Flá via Pi o ve san.

Ultra pas sa mos um pou co o tem po pre vis to,
mas, em bo ra nos sas pa les tran tes pre ci sem vi a jar e
pos sam per ma ne cer por pou cos mi nu tos nes te lo cal,
en ten do que as nos sas Par la men ta res pre ci sam ter a
opor tu ni da de de se ma ni fes tar.

Eu pe di ria li cen ça às Srªs De pu ta das. Não sei
se há uma ins cri ção. Con ce do a pa la vra à De pu ta da
Lu í za Erun di na.

A SRA. LUÍZA ERUNDINA (Blo co/PSB – SP) –
Esta mos em fase de vo ta ção no ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, e eu não que ria me dis pen sar de ma ni-
fes tar a mi nha ale gria e o sen ti men to de pri vi lé gio de es -
tar aqui par ti ci pan do des te de ba te, des ta re fle xão.

Vim aqui pre o cu pa da, in se gu ra, no sen ti do de
que não pu des sem ser su pe ra dos os im pas ses. Cer -
ta men te, aque la pre ten sa car ta di ri gi da pela CNBB
ao Con gres so não será de fato con fir ma da como ten -
do sido uma ini ci a ti va da CNBB, até por que en ten di
que ela não é com pa tí vel com as po si ções co ra jo sas
e avan ça das, em mu i tos pon tos, da CNBB em nos so
País. Aque la car ta, com cer te za, es ta va des fo ca da do 
com por ta men to e do po si ci o na men to que a CNBB
cons tan te men te as su me em ques tões de in te res se
na ci o nal, em re la ção à ques tão dos di re i tos hu ma nos.

Fi quei ali vi a da por que não exis te im pas se com
re la ção à fala de Dom Aloy sio, por re co nhe cer que
aque la não é uma car ta, uma ini ci a ti va, uma po si ção
da CNBB. Ao mes mo tem po, sen ti-me pri vi le gi a da por 
es tar aqui.

Gos ta ria de cum pri men tar a Se na do ra e a Ban -
ca da fe mi ni na no Se na do e na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, que, a pre tex to da que le de sen ten di men to, pu de-
ram sus ci tar este mo men to tão rico, tra zen do aqui es -

sas com pa nhe i ras, o Mi nis tro, Dom Aloy sio, cuja par -
ti ci pa ção, sem dú vi da, foi mu i to im por tan te na dis cus-
são des se tema, na ques tão do Pro to co lo.

Arris co-me até a su ge rir que se tra du za essa re -
fle xão tão rica e tão pro fun da, tão com ple ta e mo der-
na, para o Mo vi men to de Mu lhe res em to dos os seus
re can tos nes te País, para que o Pro to co lo, de fato,
seja um ins tru men to efi caz na mão de cada mu lher de 
cada mo vi men to de mu lhe res e de cada ci da dão des -
te País.

Qu e ro agra de cer as pre sen ças e as con tri bu i-
ções ma ra vi lho sas, com pe ten tes, co ra jo sas e avan-
ça das, que me dão or gu lho de ser mu lher e de es tar
in se ri da nes sa luta das mu lhe res e dos ho mens – a
luta pe los di re i tos hu ma nos das mu lhe res é uma luta
tam bém dos ho mens. Se te mos avan ça do na le gis la-
ção e nas po lí ti cas pú bli cas, isso se deve mu i to tam -
bém à par ti ci pa ção dos ho mens ao lado des sa ban ca-
da fe mi ni na, pe que na ain da, por que não che ga mos a
re pre sen tar, no Con gres so Na ci o nal, aqui lo que so-
mos, nem mes mo quan ti ta ti va men te, na so ci e da de.
Entre tan to, isso tem sido com pen sa do pela com ba ti-
vi da de, pela com pe tên cia e pela pre sen ça ati va da
ban ca da fe mi ni na tan to no Se na do Fe de ral como na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

A mi nha pa la vra é de agra de ci men to a Dom
Aloy sio José Leal Pen na, por nos tra zer esse alen to,
essa cer te za de que a CNBB está ao lado dos di re i tos
hu ma nos das mu lhe res. Agra de ço ao Mi nis tro e à Se -
cre tá ria, por te rem re a fir ma do a po si ção do Go ver no,
e às com pa nhe i ras Flá via e Síl via, que re al men te de -
ram uma li ção fan tás ti ca, que le va re mos como sub sí-
dio ao nos so tra ba lho aqui no Con gres so Na ci o nal.

Pa ra béns, Se na do ra, pela ini ci a ti va.
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –

Mu i to obri ga da, De pu ta da Lu i za Erun di na.
Tem a pa la vra a De pu ta da Iara Ber nar di e, logo

em se gui da, a Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP) – Qu e ro

pa ra be ni zar a Se na do ra Emi lia Fer nan des pela con -
du ção dos tra ba lhos, des te de ba te, pelo ex ce len te ní -
vel do de ba te fe i to pe los par ti ci pan tes, com pa nhe i ros
e com pa nhe i ras que trou xe ram a sua po si ção. A com -
pa nhe i ra Flá via, na úl ti ma fala, apre sen tou de ma ne i-
ra mu i to cla ra a re la ção en tre os di re i tos hu ma nos, os
di re i tos hu ma nos das mu lhe res e a ques tão da so be-
ra nia na ci o nal; que os di re i tos hu ma nos trans cen dem
a so be ra nia na ci o nal.

Essa si tu a ção fi cou mu i to cla ra na po si ção da
Drª So lan ge, pelo Mi nis té rio, da Drª Síl via Pi men tel,
uma das mais re co nhe ci das ba ta lha do ras e fe mi nis-
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tas do nos so País na luta pe los di re i tos da mu lher, e
tam bém na po si ção do Ita ma raty.

A Dom Aloy sio eu que ria fa zer a ques tão, até
para ser mos prá ti cos. Esse pro je to vol ta rá no va men te
a dis cus são e a vo ta ção no Se na do. Eu gos ta ria de
sa ber se a CNBB en vi a rá, en tão, for mal men te, essa
car ta, como foi en tre gue e dis tri bu í da a ou tra car ta
aos Se na do res. Assi na da e as su mi da pela CNBB
está esta ma ni fes ta ção aqui, cujo tre cho le rei:

Acre di ta mos que a CEDAW, Con ven-
ção so bre Eli mi na ção de To das as For mas
de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, apro va da
por qua se to dos os pa í ses, luta em fa vor da
ca u sa da mu lher, in fe liz men te ain da tão
mar gi na li za da no Bra sil e no mun do.

Essa ma ni fes ta ção de i xa cla ra a po si ção da
CNBB com re la ção à apro va ção do pro to co lo. Hou ve
uma in ter rup ção, um mal en ten di do – eu gos ta ria de
tra tar as sim – na vo ta ção do Se na do, até por que a
dis cus são foi mu i to cla ra e aber ta quan do do de ba te
na Câ ma ra dos De pu ta dos, como uma ini ci a ti va da
ban ca da fe mi ni na, como uma ini ci a ti va das en ti da des
fe mi nis tas...

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) – De -
pu ta da Iara, peço des cul pa e a in ter rom po para di zer
que re al men te não há con di ção da Drª Síl via e da Drª
Flá via per ma ne ce rem, por que elas têm aula ama nhã,
às oito ho ras, na uni ver si da de, em São Pa u lo. Elas
pe dem des cul pas. E nós que re mos agra de cer, de pú -
bli co, a qua li da de, em nome de todo o Con gres so Na -
ci o nal e, em par ti cu lar, do Se na do.

Fa re mos che gar aos Srs. Se na do res que o dia 5
de ju nho é a data pre vis ta para a vo ta ção des te pro to-
co lo, des te pro je to.

Agra de ce mos, di zen do da im por tân cia de es ta-
be le cer, com cla re za e trans pa rên cia, o diá lo go com a 
so ci e da de or ga ni za da. Des sa for ma, tam bém nos as -
so ci a mos ao ato im por tan te da CNBB, que fez um ofí -
cio en ca mi nhan do as car tas dos bis pos, e, por tan to,
as su miu pu bli ca men te a cor res pon dên cia. Gos ta ría-
mos de di zer que o es ta mos in cor po ran do. Há ne ces-
si da de e re ce be mos com todo o res pe i to a cor res pon-
dên cia da CNBB, as suas idéi as.

Mu i to obri ga da, Drª Síl via e Drª Flá via. La men ta-
mos pro fun da men te que não pos sa mos con tar um
pou co mais com a pre sen ça das se nho ras.

Com a pa la vra a De pu ta da Iara Ber nar di.
A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP) – Eu re i te-

ro, Se na do ra Emi lia Fer nan des, todo esse de ba te cla -
ro e aber to que acon te ceu na Câ ma ra por pres são,
par ti ci pa ção das en ti da des; toda a luta que tra va mos,

que a Câ ma ra e o Se na do; que a nos sa le gis la ção
avan ce em re la ção aos di re i tos hu ma nos e ao di re i to
das mu lhe res. O pro to co lo de CEDAW veio nes sa
pers pec ti va, de apro va ção de pro je tos de lei, de le gis-
la ção que tra ba lhe so bre essa pla ta for ma de igual da-
de, res pe i tan do as re so lu ções e con fe rên ci as in ter na-
ci o na is de Vi e na e Be i jin, que o Bra sil ra ti fi ca, apo ia,
ten do in clu si ve par ti ci pa do da sua ela bo ra ção.

De for ma prá ti ca, te ría mos essa nova ma ni fes-
ta ção en vi a da pela CNBB às se nho ras e se nho res
Se na do res, até para que pu dés se mos – até com uma
car ta da CNBB, ago ra com esta a po si ção cla ra, apo i-
an do a vo ta ção e a ra ti fi ca ção do pro to co lo de
CEDAW. Eu gos ta ria de fa zer o pe di do a Dom Alo í sio
Pen na que este pe di do fos se en vi a do for mal men te a
to dos os Se na do res e Se na do ras des ta Casa, que
vão de novo se ma ni fes tar em Ple ná rio so bre a apro -
va ção des se pro to co lo.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC)  Eu gos -
ta ria ape nas de fa zer um es cla re ci men to. No mo men to
em que as pes so as vem aqui e fa zem as suas co mu ni-
ca ções, isso já é tido pela Co mis são como a po si ção ofi -
ci al de quem fez essa co mu ni ca ção. De sor te que não
ape nas a po si ção da CNBB, mas a po si ção de to dos os
que aqui fi ze ram co mu ni ca ções se rão en ca mi nha das
pela Co mis são aos Srs. Se na do res.

Pelo me nos tem sido esse o pro ce di men to re gi-
men tal da Co mis são.

Eu es que ci como a Drª So lan ge Ben tes. V. Sª
dis se “há ma les que vêm para bem”?

A SRA. SOLANGE BENTES – Deus es cre ve
cer to por li nhas tor tas...às ve zes!

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Eu
pen so que Deus es cre ve cer to por qua is quer li nhas,
sem pre.

Eu gos ta ria de, em pri me i ro lu gar, co lo car, pe gan-
do a in tro du ção da Drª So lan ge. Essa dis cus são que
está acon te cen do aqui, em pri me i ro lu gar, não deve ser
vis ta como algo es tra nho a esta Casa. Não é. Em vá ri as
ma té ri as isso acon te ce. Nas mais di fe ren tes.

Da vo ta ção da ma té ria em Ple ná rio, ela foi sus -
ci ta da pelo Se na dor Ma u ro Mi ran da, pela Se na do ra
He lo í sa He le na e por mim.

Na que le mo men to, fo mos con tra di ta dos pela
Se na do ra Emi lia Fer nan des, a nos sa Re la to ra, tam-
bém do meu Par ti do, e pelo Se na dor Ro ber to Fre i re.

Ti ve mos uma dis cus são que, até pelo es ti lo do
meu que ri do ami go Se na dor Ro ber to Fre i re, pa re ce
mais aca lo ra da do que é – mas isso é a mis tu ra da pi -
men ta nor des ti na com a do Nor te, não tão bra va
quan to. Po rém, acre di to que ela foi mais al ta men te
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edi fi can te, pois gra ças àque le mo men to que es ta mos
ten do essa opor tu ni da de.

Para que ser viu essa opor tu ni da de des sa au-
diên cia pú bli ca? Em pri me i ro lu gar, essa dis cus são
está nos tra zen do es cla re ci men tos, in clu si ve, co ra jo-
sos – eu gos ta ria de re gis trar – de Dom Alo í sio, que
diz hu mil de men te que exis te um apo si ção dos 17 Bis -
pos, mas que foi en ca mi nha do con jun ta men te ou tro
do cu men to, que traz uma po si ção pe ri fé ri ca.

Foi hu mil de e dig no de sua par te fa zer esse re -
co nhe ci men to. Tal vez pelo fato de o se nhor não ser
po lí ti co, pois o po lí ti co tem mais di fi cul da de de di zer
“er ra mos”. Crê em que sem pre acer tam. Tam bém sou
po lí ti ca, mas Deus está ven do que, às ve zes, ten to
crer que er rei.

Uma ou tra co i sa que eu gos ta ria de di zer é que
essa dis cus são tam bém ex pli ci ta as po si ções aqui exis -
ten tes com mais cla re za e ser ve tam bém para cons tru ir
um novo pro du to po lí ti co. Qual é o novo pro du to?

Ain da bem que eu não trou xe nada pron to. Os
se nho res fa la vam, e eu es cre via, por que isso foi mu i to
di nâ mi co. Fo mos cons tru in do um novo pro du to po lí ti-
co a par tir até mes mo da in for ma ção co lo ca da pela
CNBB. A par tir des se novo pro du to, te mos que tra ba-
lhar com os no vos re sul ta dos, sem que rer ter a fal sa
idéia de que é pos sí vel um ali nha men to de 100% em
to das a po si ções. Não ad vo go essa po si ção. Advo go
sem pre que, com base em prin cí pi os éti cos du ra dou-
ros, po dem-se es ta be le cer ali an ças pon tu a is, ali an-
ças que, em al guns mo men tos, se dis sol vem de acor -
do com de ter mi na das ques tões.

Se não so mos fas cis tas, se não so mos uma sé -
rie de co i sas, não nos in vi a bi li ze mos, pelo amor de
Deus! Em al guns mo men tos, po de mos não ca mi nhar
jun tos, mas, em ou tros, po de mos fazê-lo.

Ama nhã, vou en fren tar algo ter rí vel. Todo o pes -
so al do ro de io de Bar re tos es ta rá aqui que ren do es -
pe tar-me com os chi fres dos bois. Mi nha po si ção – e
isto não é es tra nho para a so ci e da de, para nin guém –
de de fe sa da vida leva-me a di zer que a prá ti ca es ta-
be le ci da nes ses tor ne i os é agres si va, mal tra ta os ani -
ma is. Ama nhã, en tão, será um dia com pli ca do, mas
es ta rei aqui de fen den do com con vic ção mi nhas po si-
ções e bus can do ser con ven ci da, caso isso seja pos -
sí vel. Estou aber ta ao con ven ci men to.

Cre io que a re fle xão que po de mos fa zer não
está no pla no do que é con trá rio à dis cri mi na ção da
mu lher, ao pre con ce i to. Não va mos flo re ar a ques tão,
como se diz no Nor te. Va mos di re to ao pon to.

Há um as pec to po lê mi co: a ques tão do di re i to à
vida e a ques tão do abor to. Foi isso que sus ci tou este

de ba te, esta dis cus são rica que es ta mos re a li zan do.
Não se ria jus to di zer que as pes so as que fa zem a sua
de fe sa es tão ape nas ad vo gan do um pon to e que as
pes so as que têm crí ti cas a um pon to es tão sen do
con tra o todo. Isso se ria mu i to ruim, pois nos in vi a bi li-
za ría mos nes se pro ces so, na con cep ção que aca bei
de mos trar. Por ou tro lado, essa dis cus são, com mu i ta
trans pa rên cia e cla re za – falo da ques tão do abor to –, 
não é de fá cil re so lu ção. Não é fá cil por que mexe com
ques tões que, apa ren te men te, são con tra di tó ri as.

Va mos fa zer uma re fle xão. Alguém tem con vic-
ções es pi ri tu a is e, a par tir des tas, fir ma um po si ci o na-
men to em de fe sa da vida, con tra o abor to. Estou aqui
di zen do pa la vras em re la ção ao tema. Essa pes soa,
por suas con vic ções, pode pri var os ou tros ci da dãos
do exer cí cio de seus di re i tos in di vi du a is? Isso é cor re-
to? Para uma li nha de pen sa men to, é mu i to fá cil di zer
que isso não é cor re to: “Gu ar de suas con vic ções em
sua casa, em sua bí blia, em seu quar to, e não as ma -
ni fes te nos es pa ços de de ci são que têm a ver com a
vida da so ci e da de!”. To da via, a Cons ti tu i ção Fe de ral,
em seu art. 5º, VI, de ter mi na: “É in vi o lá vel a li ber da de
de cons ciên cia e de cren ça, sen do as se gu ra do o li vre
exer cí cio dos cul tos re li gi o sos...”. Qu an do a Cons ti tu i-
ção, em seu art. 5º, diz que é in vi o lá vel o di re i to à li -
ber da de de cons ciên cia, logo en tra mos em con tra di-
ção com dois di re i tos que es tão es ta be le ci dos na
nos sa Cons ti tu i ção. Para que al guém exer ci te os seus 
di re i tos ci vis, sem in ter fe rên cia da es pi ri tu a li da de de
quem quer que seja, é pos sí vel que esse
quem-quer-que-seja te nha que vi o lar o seu di re i to in -
di vi du al. Por isso, não ca bem aqui sim pli fi ca ções;
cabe, sim, um es for ço, em pri me i ro lu gar por que so -
mos pes so as de bem, por que não es ta mos aqui para
sa ta ni zar nin guém. Qu e re mos es ta be le cer um pon to
de con ta to, um diá lo go, e cre io que isso foi mu i to bem
ar ti cu la do pela com pe tên cia de to das as co mu ni ca-
ções que aca bei de ou vir.

Às ve zes, é mu i to bom ir pelo ca mi nho mais fá -
cil, mas fico fe liz por nin guém aqui ter ido pelo ca mi-
nho mais fá cil. Exa ta men te por ser evan gé li ca – não
sou ca tó li ca –, em to dos os lu ga res que che go, prin ci-
pal men te nes te pe río do que não pre ci so di zer qual é,
as pri me i ras per gun tas que as pes so as me fa zem é
exa ta men te com re la ção a es sas ques tões. Tal vez
fos se mu i to fá cil pe gar e sa ta ni zar para sair logo, lim -
par a bar ra da dis cus são. Mas agra de ço imen sa men-
te a Deus por nun ca ter fe i to isso, mes mo em pre ju í zo
até da com pre en são que isso pos sa es ta be le cer.
Sem pre pro cu ro en ten der as ra zões da que les que,
tam bém por te rem con vic ções e por se sen ti rem de vi-
da men te ful cra dos por es sas suas con vic ções, de fen-
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dem as suas po si ções. Por que as vou sa ta ni zar? Em
se gun do lu gar, até por que a mi nha fé me diz que não
é pela vi o lên cia, é pelo con ven ci men to. Então, va mos
ten tar es ta be le cer esse con ven ci men to.

Con clu in do, não te nho per gun tas, que ria ape-
nas fa zer essa re fle xão, por que cre io que foi mu i to
boa a dis cus são, e não con si de ro ter sido um pre ju í zo
quan do eu, a Se na do ra He lo í sa He le na e o Se na dor
Ma u ro Mi ran da sus ci ta mos essa dis cus são. A Câ ma-
ra dos De pu ta dos le vou mais de um ano para de ba ter
essa ma té ria, e o Se na do tem o di re i to de fazê-lo tam -
bém, com todo o res pe i to a tudo o que está pos to e
com todo o res pe i to a to das as pes so as. Essa dis cus-
são fica di fí cil, por que es ta mos jun tos, ali nha dos, em
to dos os mo men tos. Ela é di fí cil, não é de fá cil re so lu-
ção, mas ain da bem que ne nhum de nós está indo
pelo ca mi nho mais fá cil, por que se não re la ci o na re-
mos aqui to das as po si ções só de acor do com os que
são con tra e com os que são a fa vor. Aí, não exis ti rá
de ba te. Ha ve rá ape nas um mo nó lo go, com cada um
fa lan do para o pró prio es pe lho.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Mu i to obri ga da, Se na do ra.

Antes de pas sar a pa la vra para os três con vi da-
dos que ain da es tão aqui, para suas con si de ra ções fi -
na is, em tor no de dois a três mi nu tos, que ro lo gi ca-
men te agra de cer a pre sen ça de to dos, não ape nas
dos con vi da dos, mas de to dos aque les que nos hon -
ra ram com sua pre sen ça, e di zer que tam bém con cor-
da mos ple na men te com que os es pa ços de au diên cia
pú bli ca, de tro ca de idéi as, de cons tru ção de ar gu-
men tos e de fun da men ta ção, in clu si ve do que se dis -
cu te nes ta Casa, não são es tra nhos. Par ti cu lar men te,
te mos de fen di do, como uma ban de i ra in tran si gen te,
que o diá lo go com aque las pes so as vin cu la das di re-
ta men te, que têm uma luta ou que têm pen sa men tos
di fe ren tes, é que en ri que ce o tra ba lho par la men tar. O
que nos cha mou a aten ção, por oca sião da cor res-
pon dên cia que nos che gou, que foi pra ti ca men te uma 
hora an tes da vo ta ção no ple ná rio do Se na do, foi a
pos si bi li da de de os par la men ta res en ten de rem que a
jus ti fi ca ti va, não do diá lo go, mas da au diên cia, era o
em ba sa men to dos ar gu men tos ex pres sos na car ta.
Não pos so con cor dar com isso, por que não te mos o
di re i to de pen sar o que es ta va aqui, até por que esta
Re la to ra ti nha es tu da do a ma té ria, de vi da e qua li fi ca-
da men te as ses so ra da por pes so as que es tão acom -
pa nhan do de per to a nos sa con sul to ria, não ape nas
da téc ni ca ju rí di ca do Se na do, mas dos mo vi men tos
de mu lhe res, ba se a da nos pró pri os ar gu men tos que
o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res en vi ou a esta
Casa. O pró prio Mi nis tro Cel so La fer es ta va aqui
quan do le mos toda a ar gu men ta ção.

O úni co re gis tro que faço à CNBB é que não fi -
que ves tí gio al gum de des res pe i to. A nos sa ma ni fes-

ta ção, na que le mo men to, se deu exa ta men te em ba-
sa do nis so: o Pre si den te ra ti fi ca o acor do in ter na ci o-
nal, na Câ ma ra a ma té ria pas sa por duas ou três co -
mis sões, vai a ple ná rio; esta Casa pas sa dois me ses
ana li san do-a, es tu dan do-a, fica à dis po si ção dos par-
la men ta res e da so ci e da de – e, por tan to, tam bém da
CNBB – não me che ga ne nhu ma con tri bu i ção, ne nhu-
ma emen da, ne nhum aler ta dos par la men ta res ofi ci-
al men te; e, na hora da vo ta ção, esta Se na do ra é sur -
pre en di da pela ne ces si da de e pela fal ta de es cla re ci-
men to.

Então, que fi que bem cla ro: quan do le mos o seu
con te ú do, tí nha mos cer te za que es tas ques tões não
se sus ten ta vam; in di ca ções e re co men da ções não
são im po si ções. Mu i to me nos se po de ria di zer que
po de ría mos atro pe lar o Con gres so Na ci o nal, que até
o Po der Ju di ciá rio po de ria ser atin gi do caso esse
acor do fos se ra ti fi ca do. Então, era um des co nhe ci-
men to emé ri to. Nós não tí nha mos esse des co nhe ci-
men to; se ou tras pes so as ti nham, res pe i ta mos.

Então, que a CNBB leve da qui o ape lo de que...  A
cor res pon dên cia que nos che gou de 17 bis pos, ela está 
em pa pel tim bra do da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil, por tan to é ofi ci al e en de re ça da ao Pre si den te
da Casa, Se na dor Ra mez Te bet; e che gou com um ofí -
cio as si na do pelo Se cre tá rio-Ge ral da CNBB, nos se-
guin tes ter mos, ao Pre si den te do Se na do:

Te nho o pra zer de en ca mi nhar a V. Exª o do cu-
men to de que tra ta a re je i ção do pro to co lo...

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Mas
acho que isso já está de vi da men te es cla re ci do.

A SRA. PRESIDENTE (Emí lia Fer nan des) –
Não; mas pen so que te nho a obri ga ção de es cla re cer
por que pro mo vi, por que fiz uma aná li se téc ni ca, de
iní cio não en trei no mé ri to e res pe i tei to das as po si-
ções. Eles en ca mi nham ao Pre si den te da Casa o do -
cu men to que tra ta da re je i ção do pro to co lo, “peço em
nome dos bis pos Igre ja que seja pror ro ga da a vo ta-
ção em ses são de Ple ná rio”. Esta da ta da de 25 de
abril, exa ta men te na hora do Ple ná rio. Então, exa ta-
men te mo vi da pela es pí ri to de mo crá ti co, não fi quei,
por que po de ria ter es pe ra do até o dia 05 e no dia 05 ir
a Ple ná rio de novo.

Eu fiz esta au diên cia e con vi dei to dos os Srs.
Par la men ta res e De pu ta dos, en fim, to dos os mo vi-
men tos so ci a is or ga ni za dos. Mas que ro agra de cer a
to dos, di zer que pen so ter sido al ta men te pro du ti va.
Às ve zes, as co i sas acon te cem da me lhor ma ne i ra, a
mais prá ti ca e a mais opor tu na. Eu sou uma pes soa
que sem pre re co lho de to dos os acon te ci men tos da
mi nha vida as ex pe riên ci as boas. Agra de ço aos par la-
men ta res que se in ci di ram na vo ta ção na que le dia. Eu 
pen sa va que es ta va su fi ci en te men te es cla re ci da uma 
co i sa que era do co nhe ci men to do mun do in te i ro.
Com a sim pli ci da de que me é pe cu li ar, re co lho a ex -
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pe riên cia, por que a qua li da de das pes so as que aqui
vi e ram é uma con tri bu i ção ines ti má vel para esta
Casa e para a so ci e da de, que po de rá dis por de to das
as no tas ta qui grá fi cas para re pro du zir e le var a ou tros
es pa ços de de ba tes; esse era o nos so ob je ti vo e é a
nos sa fun ção. O nos so re la tó rio está man ti do e vai
para Ple ná rio, pe din do a apro va ção do pro to co lo no
dia 5 de ju nho.

Qu e re mos tam bém pe dir ofi ci al men te em nome
de quem es ta mos aqui re pre sen tan do, to dos os par -
la men ta res e en ti da des que co mun gam da idéia de
que a CNBB – se pos sí vel, nós fi ze mos um pe di do,
não es ta mos exi gin do nada, es ta mos so li ci tan do –
nos en vie um do cu men to mais cla ro, ma ni fes tan do a
sua po si ção, in clu si ve aos nos sos co le gas par la men-
ta res que es ti ve ram im pos si bi li ta dos de aqui com pa-
re cer. É o ape lo que de i xa mos e eu, par ti cu lar men te,
como re la to ra, gos ta ria de in clu ir no pro ces sa do não
ape nas es tas cor res pon dên ci as, mas al gu ma ma ni-
fes ta ção pos te ri or tam bém da CNBB e de to dos os ór -
gãos, até do pró prio Mi nis té rio. Se en ten de rem que
têm que acres cen tar al gu ma co i sa para es cla re cer o
Ple ná rio e a so ci e da de bra si le i ra, es ta mos pron tos
para re ce ber.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Se -
na do ra Emí lia Fer nan des, faço uma pon de ra ção a V.
Ex.ª. Cre io que te mos a prá ti ca re gi men tal de con si-
de rar que aqui lo que as pes so as di zem aqui em nome 
das suas ins ti tu i ções e en ti da des. Dom Alo í sio as su-
miu pu bli ca men te esse do cu men to. Não vejo o por-
quê de a nos sa co mis são ter que exi gir que ele faça
isso. Para mim, ele vir aqui e as su mir a sua po si ção já
é su fi ci en te; é a po si ção ofi ci al. É só para que não pa -
re ça que es ta mos usan do dois pe sos e duas me di-
das. Faço essa pon de ra ção para que te nha mos o
mes mo pro ce di men to em re la ção aos de ma is. Já ti ve-
mos mi lha res de au diên ci as pú bli cas. Lem bro-me de
uma au diên cia pú bli ca, po lê mi ca, em que V. Ex.ª era a 
fa vor do im pos to sin di cal e eu era con tra, mas to das
as po si ções ali apre sen ta das fo ram con si de ra das ex -
po si ções ofi ci a is.

A SRA. PRESIDENTE (Emí lia Fer nan des) –
Acres cen to que esta não é uma au diên cia pú bli ca ofi-
ci al de uma co mis são. É uma re u nião, a con vi te des ta
Se na do ra, re la to ra do pro je to, me di an te a qual que ro
agre gar da dos, in clu si ve, para ir ao Ple ná rio fa zer a
de fe sa da ma té ria.

Esta mos à dis po si ção para re ce ber qual quer
ou tro tipo de con tri bu i ção que agre gue, que es cla re-
ça, para que, in clu si ve, pos sa mos re pro du zir e pas sar
aos Par la men ta res. Isso tudo está à dis po si ção.

De i xo bem cla ro que fiz uma so li ci ta ção. Se a
CNBB, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, a nos sa
Se cre tá ria, Srª Ju re ma, as nos sas ma ra vi lho sas pa -
les tran tes e os pro fes so res que es ti ve ram aqui en ten-

de rem que po dem ou que é im por tan te e ne ces sá rio
acres cen tar al gum dado, tra ba lha mos na di re ção de
que seja bem-vin do e opor tu no.

Qu e ro en cer rar pas san do a pa la vra para os nos -
sos pa les tran tes.

Com a pa la vra a De pu ta da Iara.
A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP) – Re for ço

que, em fun ção do nos so em pe nho na Câ ma ra dos De -
pu ta dos pela tra mi ta ção do pro je to, até como uma meta
da ban ca da fe mi ni na, pelo dia 25 de no vem bro, pelo dia
8 de mar ço e por to das as da tas que tra tam das ques -
tões da mu lher e que sen si bi li zam essa Casa, o pro to-
co lo pôde tra mi tar, pôde ter pri o ri da de e re ce ber a ade -
são, tan to da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos como da 
do Se na do, para que en tras se em pa u ta.

Gos ta ria de re i te rar este pe di do a Dom Alo í sio
Pena, até para que fi que cla ra, tan to para a Câ ma ra dos
De pu ta dos como para os Se na do res – e se a ma i o ria
dos Se na do res não es te ve pre sen te, re ce beu essa car -
ta quan do da vo ta ção – a po si ção da CNBB e para que
não se pos sa di zer que essa car ta veio pa rar na Pre si-
dên cia do Se na do e da Câ ma ra in for mal men te.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Mu i to obri ga da, De pu ta da.

Com a pa la vra o Mi nis tro Hi del bran do.
O SR. HIDELBRANDO TADEU NASCIMENTO

VALADARES – Mu i to obri ga do Se na do ra.
Agra de ço pela opor tu ni da de de ter par ti ci pa do

des ta Mesa, des te diá lo go. Vou abor dar dois pon tos
que acre di to se rem im por tan tes como con clu são.

Cre io que, no es sen ci al, qua is quer que te nham
sido os even tu a is mal-en ten di dos que le va ram à ne -
ces si da de des te even to, que não foi uma au diên cia
pú bli ca, mas um con vi te para um de ba te fe i to pela Se -
na do ra, este even to per mi tiu, com cla re za, uma to ma-
da de po si ção. Espe ro que o Le gis la ti vo pos sa de ci dir
em bre ve pra zo, no dia cin co, a ado ção do pro to co lo
fa cul ta ti vo, de for ma que nós, do Exe cu ti vo, pos sa-
mos, de po is, fa zer a nos sa par te jun to à Orga ni za ção
das Na ções Uni das, em Nova York.

Cre io que a im por tân cia da ra ti fi ca ção do pro to-
co lo fa cul ta ti vo fi cou am pla men te de mons tra da aqui.
Ele tem os seus mé ri tos in trín se cos, mas o ato de ra ti-
fi ca ção se har mo ni za com a po lí ti ca ex ter na bra si le i-
ra, em ma té ria de res pe i to, de fe sa e pro mo ção dos di -
re i tos hu ma nos.

Essa po lí ti ca de de fe sa e pro mo ção dos di re i tos
hu ma nos in cor po ra tan to a di men são dos di re i tos ci -
vis e po lí ti cos quan to a di men são dos di re i tos eco nô-
mi cos so ci a is e cul tu ra is e vem sen do im ple men ta da
pelo Esta do bra si le i ro, des de a re de mo cra ti za ção do
País e, ain da com mais for ça, com a ado ção da Cons -
ti tu i ção de 1988.

Essa é uma po lí ti ca des te Go ver no, é uma po lí ti-
ca de Esta do. O Go ver no é im por tan te e o Esta do
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tam bém, e mu i to mais. Essas eram as mi nhas ob ser-
va ções fi na is.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –

Mu i to obri ga do, Mi nis tro Hil de bran do Ta deu Nas ci-
men to Va la da res.

Pas so de ime di a to a pa la vra a Dom Aloy sio José 
Leal Pen na.

O SR. DOM ALOYSIO JOSÉ LEAL PENNA –
Pri me i ra men te, que ro agra de cer tam bém por esta
oca sião, mu i to opor tu na, que pro vo cou uma re fle xão
de alto ní vel, sé ria, sa ben do que to dos nós pro cu ra-
mos de fen der a vida.

Eu que ria re co nhe cer mais uma vez que essa
car ta foi uma fa lha nos sa. Ela não re pre sen ta a po si-
ção da Pre si dên cia da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis -
pos do Bra sil (CNBB). A po si ção está aqui, nes te do -
cu men to, que acho que po de mos con si de rar como
um do cu men to ofi ci al que pos sa ser usa do, por que foi 
fe i to com con sul ta não só à Pre si dên cia – ao Pre si-
den te, Vice-Pre si den te, se cre tá rio – mas tam bém a
as ses so res, ju ris tas, al guns aqui pre sen tes, es tu di o-
sos de bi oé ti ca etc. Re pre sen ta.

Qu e ro tam bém me des cul par pe ran te V. Exª por
não ter mos in tro du zi do esse de ba te já no tem po da
Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do fi ca do só para esta
oca sião. Não foi nada pre me di ta do, mas te mos que
re co nhe cer que foi nes ta oca sião que nos ad ver ti mos
da se ri e da de do pro ble ma, que de ve ría mos dar tam -
bém a nos sa par ti ci pa ção.

Eu gos ta ria de de i xar cla ras aqui as pa la vras da -
que la que foi mais in ci si va e en ca rou mais di re ta men te
a car ta da CNBB, a Srª Síl via, ao re su mir: “Os ca tó li cos
e ou tros re li gi o sos têm o di re i to de cons tru ir suas iden ti-
da des em tor no de seus prin cí pi os e va lo res, pois são
par te da so ci e da de”. Estou in te i ra men te de acor do, mas 
não te nho o di re i to de pre ten der he ge mo ni zar a cul tu ra
de um Esta do la i co. Pro fes sei aqui, cla ra men te, que es -
ta mos num Esta do plu ra lis ta la i co, onde a Igre ja está
se pa ra da do Esta do des de a Re pú bli ca, e que de ve mos
e te mos a obri ga ção de de fen der aqui lo que acha mos
que cor res pon de ao Evan ge lho, etc.

A Se na do ra Ma ri na Sil va toca o pon to ful cral da
ques tão. Acho que o pro ble ma prin ci pal é o pro ble ma
do abor to. Então, te mos po si ções di fe ren tes, in clu si ve
ba se a dos no prin cí pio de que acha mos que, des de
que uma mu lher gere uma nova cri a tu ra, o di re i to não
é mais dela, mas do novo ser hu ma no que está ali,
que tem alma imor tal, cri a do à ima gem... Esse é um
pon to de vis ta que nós, como par te da so ci e da de, po -
de mos de fen der.

Ago ra, tam bém es ta mos cons ci en tes. Con ti nu a-
men te es ta mos pe din do es pe ci a lis tas para tra tar de
as sun tos sé ri os e di fí ce is de bi oé ti ca, etc., in clu si ve
pro ble mas ago ra li ga dos à clo na gem, es te ri li za ção,

en ge nha ria ge né ti ca, tam bém li ga dos ao ho mos se xu-
a lis mo, que são pro ble mas di fí ce is e com ple xos, em
que acho que ne nhum de nós tem... Envol vem psi có-
lo gos, so ció lo gos, pe da go gos, uma sé rie de es pe ci a-
lis tas. Ago ra, o que po de mos afir mar – e todo mun do
sabe – é que, ape sar de ter mos uma ati tu de des sas,
como afir mei aqui, a Igre ja Ca tó li ca é a en ti da de que
tra ta mais de dro ga dos, de ai dé ti cos e de mar gi na li za-
dos na so ci e da de, e são ins ti tu i ções que exis tem, que 
são vi sí ve is.

Então é o que dis tin gui mos: tra ta mos bem o ser
hu ma no, no en tan to te mos po si ções acer ca do que
acha mos que é cer to ou er ra do, mas como par te da
so ci e da de e não para im por. Afir mo, com toda a con -
vic ção, que a po si ção da CNBB é cons tru ti va, e não
ace i ta mos mé to dos vi o len tos de quem quer que seja.
Se há vi o lên cia no modo de tra tar isso, não é da von -
ta de da CNBB. São pes so as que as su mem essa res -
pon sa bi li da de, mas sem a apro va ção, o con sen ti men-
to e o apo io da CNBB. 

Ti ve mos uma óti ma oca sião, e eu me sin to fe liz
de po der ma ni fes tar aqui essa po si ção da Con fe rên-
cia dos Bis pos, que é sem pre a fa vor do diá lo go e dos
di re i tos hu ma nos e – te nho cer te za – dos di re i tos das
mu lhe res.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Mu i to obri ga da, Dom Alo í sio.

Tem a pa la vra a Drª. So lan ge.
A SRA. SOLANGE BENTES – Em pri me i ro lu -

gar, eu que ria agra de cer e re co nhe cer a li ção de cris -
ti a nis mo e éti ca que nos deu Dom Alo í sio, por que
acre di to que se cons tro em po lí ti cas sé ri as quan do as
pes so as são ca pa zes, in clu si ve, de re co nhe cer pu bli-
ca men te o en ga no. Fico mu i to fe liz de re en con trar
aqui uma Igre ja com a qual con vi vi na épo ca de Dom
Hél der, no Re ci fe. O se nhor tra duz essa Igre ja. Hoje o
se nhor nos deu uma li ção de cris ti a nis mo e éti ca.

Agra de ço a opor tu ni da de de ter mos dis cu ti do e
re i te ro às Se na do ras Ma ri na Sil va e He lo í sa He le na,
que é da mi nha ter ra, meu res pe i to pe las idéi as de V.
Exªs e pela se ri e da de com que se con du zem. Se V.
Exªs não ti nham con vic ção na apro va ção, é uma ati tu-
de de se ri e da de pe dir para apro fun dar a dis cus são.

No fi nal das con tas, isso foi bom para o Mo vi-
men to de Mu lhe res e para to dos nós que que re mos,
de fato, que se jam as se gu ra dos os di re i tos das mu -
lhe res. Só te nho a agra de cer a opor tu ni da de de ter
es ta do aqui hoje, numa tar de que con si de ro al ta men-
te pro du ti va. Mu i to obri ga da.

A SRA. PRESIDENTE (Emi lia Fer nan des) –
Mu i to obri ga da.

Agra de cen do a pre sen ça de to dos, da mos por
en cer ra da a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às......... )
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Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer-
nan des, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – 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 Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (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, ini ci al men te lou vo a de di ca ção da Se na-
do ra Emi lia Fer nan des, uma Se na do ra de vo ta da,
com pe ten te e tra ba lha do ra, que pro cu ra ou vir mu i to
an tes de ofe re cer seu pa re cer. S. Exª deu essa de-
mons tra ção com o re la to que traz ao Se na do Fe de ral.

Eu, que co nhe ço esse per fil de mo crá ti co da Se -
na do ra, tra go mais um do cu men to, para es ta be le cer
o con tra di tó rio, e tam bém para re gis tro nos Ana is da
Casa. Esse do cu men to nos foi tra zi do por Dom Ma no-
el Pes ta na Fi lho, Bis po Di o ce sa no de Aná po lis, Go-
iás, que se en con tra pre sen te.

Sem fa zer co men tá ri os, ape nas le rei esse do cu-
men to, para ava li a ção dos Srs. Se na do res.

Bis po Di o ce sa no de Aná po lis, Go iás,
em pe nha do, des de o iní cio do Sa cer dó cio,
em mo vi men tos fa mi li a res, pela con vic ção
de que a fa mí lia é o gran de cam po de ba ta-
lha onde se de ci de a dig ni da de do ho mem,
seus di re i tos e de ve res, e o fu tu ro da na ção,
que há de ser a fa mí lia das fa mí li as ou não
será, ve nho, em meu nome e no nome dos
meus di o ce sa nos, sa cer do tes, re li gi o sos e
le i gos, pe dir-lhes que, dia 5, re je i te o Pro to-
co lo Fa cul ta ti vo ao CEDAW (PDS 1/2002),
cla ro aten ta do à nos sa sa be do ria e a to dos
os va lo res da nos sa cul tu ra.

Há mo men tos em que se jo gam o des -
ti no de ge ra ções e o fu tu ro da pá tria. Se,
como dis se Harry Tru man, “uma na ção di fi-
cil men te sobe aci ma do ní vel mo ral de suas
fa mí li as”, a de ci são de V. Exªs, de fen den do
os va lo res cris tãos da fa mí lia e da vida, re -
pre sen ta rá, para to dos nós, uma con tri bu i-
ção ines ti má vel na luta con tra a cul tu ra da
mor te, que nos ame a ça até os ali cer ces.

A ma ni fes ta ção ine quí vo ca de 70 Pre-
la dos ca tó li cos bra si le i ros, que subs cre ve-
ram o pe di do ini ci al, man tém-se de pé, não
obs tan te a in com pre en são de al gu mas vo-
zes. Dou tro lado, os ar gu men tos da con fron-
ta do ra, re trans mi ti dos pela TV Se na do, só fi -

ze ram con fir mar os te mo res dos que se
opu nham à apro va ção. Jus ti fi ca-se, pois,
am pla men te, a ne ga ti va dos Esta dos Uni-
dos em subs cre vê-lo, bem como a re sis tên-
cia, no mes mo sen ti do, dos Epis co pa dos ar -
gen ti no e chi le no e de as so ci a ções in ter na-
ci o na is de mé di cos e ju ris tas ca tó li cos.

Ape lo à cons ciên cia cris tã e ao amor à 
pá tria de V. Exª, para que re cu se o Pro to co-
lo Fa cul ta ti vo, que, sob a capa de di re i tos da 
mu lher, con sa gra ver da de i ras ame a ças à
so be ra nia na ci o nal, à vida e à fa mí lia.

Res pe i to sa men te,
Dom Ma no el Pes ta na Fi lho
Bis po de Aná po lis/GO.

Sr. Pre si den te, fiz a le i tu ra em res pe i to a Dom
Ma no el, que se en con tra pre sen te, acom pa nha do
de ou tros sa cer do tes, já que o Se na do Fe de ral tem
que eco ar as as pi ra ções, por mais di ver sas que se-
jam, ori un das de onde vi e rem.

Por isso, com todo o res pe i to à Se na do ra Emi lia
Fer nan des, fiz a le i tu ra para que cons te dos Ana is do
Se na do Fe de ral essa po si ção que se di fe ren cia da-
que la apre sen ta da por S. Exª.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Álva ro Dias? 

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Com pra zer,
ouço o apar te de V. Exª.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Álva ro Dias, as pes so as que V. Exª cita, in clu si-
ve o Bis po de Aná po lis e o pa dre que está pre sen te –
peço des cul pas por não re cor dar seu nome –, fi ze ram
par te da que la re u nião e são tes te mu nhas de que res -
pe i ta mos sua po si ção. Não pen sa mos que a Igre ja ou
a so ci e da de pen sem cem por cen to igual. O que es -
tou de i xan do cla ro – há aqui as no tas ta qui grá fi cas – é 
que se tra ta de uma po si ção par ti cu lar de um se tor da
Igre ja. Ago ra, a po si ção ofi ci al da CNBB está no do cu-
men to en tre gue. Se gun do as pa la vras tex tu a is do Bis -
po Aluy sio Pen na, que es ta va aqui re pre sen tan do,
por meio de ofí cio que me foi en vi a do, o Bis po Dom
Ra i mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da
CNBB, es ta va de sa u to ri za do qual quer ou tro do cu-
men to. Ou seja, ne nhum ou tro do cu men to cor res pon-
de às po si ções ofi ci a is da CNBB, mas a po si ções par-
ti cu la res. Res pe i ta mos os pen sa men tos con trá ri os,
mas Dom Aluy sio Pen na de cla ra que con sul tou o Pre -
si den te, o Vice-Pre si den te, o Se cre tá rio, as ses so ri as
ju rí di cas, as ses so ri as re li gi o sas e que a po si ção era
fa vo rá vel. Ele afir mou:
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Eu gos ta ria de de i xar cla ras aqui as
pa la vras da que la que foi mais in ci si va – tra -
ta-se de uma das pa les tran tes – e que en-
ca rou mais di re ta men te a car ta da CNBB, a
Srª Síl via, ao re su mir: ‘Os ca tó li cos e ou tros
re li gi o sos têm o di re i to de cons tru ir suas
iden ti da des em tor no de seus prin cí pi os e
va lo res, pois são par te da so ci e da de’. Estou 
in te i ra men te de acor do, mas não te nho o di -
re i to de pre ten der he ge mo ni zar a cul tu ra de
um Esta do la i co. Pro fes sei, aqui, cla ra men-
te, que es ta mos num Esta do plu ra lis ta la i co,
onde a Igre ja está se pa ra da do Esta do des -
de a Re pú bli ca e que de ve mos e te mos a
obri ga ção de de fen der aqui lo que acha mos
que cor res pon de ao Evan ge lho.

São pa la vras do Bis po:
Eu que ria re co nhe cer, mais uma vez,

que esta car ta foi uma fa lha nos sa. Ela não
re pre sen ta a po si ção da Pre si dên cia da
CNBB. A po si ção está nes te do cu men to (...)

Pen so, en tão, que po de mos con si de rá-lo um
do cu men to ofi ci al, que pode ser usa do por quem foi
fe i to, sob con sul ta à Pre si dên cia, à Vice-Pre si dên-
cia, aos as ses so res, como já re gis trei. Para que não
fi quem dú vi das, ape sar do meu res pe i to às vi sões
di fe ren tes exis ten tes den tro da Igre ja, afir mo que a
CNBB não tem ne nhu ma dú vi da em re la ção ao pro -
to co lo que o Bra sil está as si nan do jun to à ONU.
Para V. Exª ter uma idéia, no mo men to, 74 pa í ses já
as si na ram o Pro to co lo Fa cul ta ti vo, e 40 já o ra ti fi ca-
ram. Por tan to, é uma co i sa que está sen do tra ba lha-
da e ad mi nis tra da no mun do todo. Mu i to obri ga da.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Mais uma
vez, lou vo a res pon sa bi li da de da Se na do ra Emí lia
Fer nan des em to dos os mo men tos em que atua no
Se na do Fe de ral e o cu i da do com que apro fun da os
es tu dos em re la ção aos te mas que lhe são sub me ti-
dos para aná li se.

Cum pri mos o nos so de ver de ofe re cer es pa ço
ao con tra di tó rio, tra zen do uma opi nião di ver gen te que 
tam bém me re ce o pro fun do res pe i to des ta Casa.
Ape nas en fa ti zo que Dom Ma nu el Pes ta na Fi lho não
fa lou em nome da CNBB; seu ob je ti vo foi apre sen tar a 
po si ção de quem – como diz – está em pe nha do em
mo vi men tos fa mi li a res des de o iní cio do seu sa cer dó-
cio. Por tan to, não po de ría mos de i xar de lhe pres tar
essa ho me na gem nes ta ses são e, so bre tu do, cum pri-
men tá-lo pelo em pe nho com que se de di cou a esse
tema, pro cu ran do co lo car sua ver são e po si ci o na-
men to a res pe i to dele.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são.
O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – 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 Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, a po lê mi ca se es ta be le ce nes ta
Casa quan do se dis cu te a apro va ção do tex to do Pro -
to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção
de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu-
lher.

O Se na do Fe de ral tem dado tes te mu nho a fa vor
do for ta le ci men to da mu lher na so ci e da de e, con se-
qüen te men te, do for ta le ci men to da fa mí lia. Pou cos
dias atrás, vo tou o Pro je to de Lei nº 10.455, que já foi
san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca em 13 de
maio, data em que, co in ci den te men te, co me mo-
rou-se o Dia dos Di re i tos Hu ma nos. O pro je to não re -
ce beu o des ta que me re ci do, ape sar da vo ta ção unâ -
ni me con tra a dis cri mi na ção da mu lher, es pe ci al men-
te aque la que é agre di da den tro do lar, e a fa vor do
for ta le ci men to do seu pa pel na so ci e da de.

Hoje, nes sa mes ma li nha, per ce be mos o pa re-
cer fa vo rá vel da Se na do ra Emi lia Fer nan des, Se na-
do ra sé ria, con se qüen te, que está dis cu tin do, na sua
pro fun di da de, esse pro to co lo. O Se na dor Álva ro Dias
fez mu i to bem – fico or gu lho so dis so, Se na dor – em
ter tra zi do, para que fi zes se par te dos re gis tros da
Casa, o do cu men to en vi a do por Dom Ma no el Pes ta-
na Fi lho, no qual de mons tra sua pre o cu pa ção com a
as si na tu ra des se pro to co lo e cita que os Esta dos Uni -
dos, o Chi le e a Argen ti na não ade ri ram a ele.

No en tan to, Srªs e Srs. Se na do res, a car ta apre -
sen ta da por Dom Ma no el Pes ta na Fi lho foi mu i to re -
for ça da – daí a im por tân cia de lhe dar uma aten ção
es pe ci al – por 71 pre la dos no Bra sil in te i ro, que tam -
bém es tão de acor do com os seus ter mos. Faço ques -
tão, Sr. Pre si den te, de ler o nome dos Bis pos que as -
si na ram esse apo i a men to à ini ci a ti va de Dom Ma no el
Pes ta na Fi lho, por que é mu i to im por tan te que os Se -
na do res pos sam ava li ar, com mais pro fun di da de, o
pa re cer de cada Bis po das di o ce ses de seu Esta do.
São eles: Dom Alber to Ta ve i ra Cor rêa, Arce bis po de
Pal mas – cha mo a aten ção dos Se na do res de To can-
tins; Dom Antô nio Lino da Sil va Di nis, Bis po de Itum bi-
a ra; Dom Frei Agos ti nho Ste fan Ja nus ze wicz, Bis po
de Lu ziâ nia; Dom Eugè ne Lam bert Adri an Ri xen, Bis -
po de Go iás; Dom Frei João José Bur ke, Bis po de Mi -
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ra ce ma do To can tins; Dom Ge ral do Vi e i ra Gus mão,
Bis po de Por to Na ci o nal; Dom Gu i lher me Antô nio
Wer lang, Bis po de Ipa me ri; Dom He ri ber to Her mes,
Bis po Pre la do de Cris ta lân dia; Dom José Car los de
Oli ve i ra, Bis po de Ru bi a ta ba-Mor za lân dia; Dom Ma-
no el Pes ta na Fi lho, Bis po de Aná po lis; Dom Mi guel
Ânge lo Fre i tas Ri be i ro, Bis po de To can ti nó po lis; Dom
Pe dro Ca sal dá glia, Bis po Pre la do de São Fé lix do
Ara gua ia, con si de ra do e ad mi ti do pe las po si ções
avan ça das em fa vor dos di re i tos so ci a is bra si le i ros;
Dom Was hing ton Cruz, Arce bis po de Go iâ nia; mais
um ile gí vel; Dom Ra fa el Lla no Ci fu en tes, Bis po Au xi li-
ar de São Se bas tião do Rio de Ja ne i ro; Dom Frei
Hugo Ma ria Van Ste e ke len burg, Bis po de Alme na ra –
MG; Dom Wal de mar Cha ves de Ara ú jo, Bis po de São
João Del Rei; Dom Appa re ci do José Dias, Bis po de
Ro ra i ma; Dom Gu tem berg Fre i re Ré gis, Bis po Pre la-
do de Co a ri, Ama zo nas; Dom Luiz So a res Vi e i ra,
Arce bis po de Ma na us; Dom Má rio Pas qua lot to, Bis po
Au xi li ar de Ma na us; Dom Wal ter Ivan de Aze ve do,
Bis po de São Ga bri el da Ca cho e i ra – AM; Dom Frei
José Afon so Ri be i ro, Bis po Pre la do de Bor ba – AM;
Dom Car los Ver ze let ti, Bis po Au xi li ar de Be lém do
Pará; Dom Flá vio Gi o ve na le, Bis po de Aba e te tu ba –
PA, e Dom Frei Ca pis tra no Fran cis co Heim, Bis po
Pre la do de Ita i tu ba – PA.

Sr. Pre si den te, des sa for ma, o do cu men to apre -
sen ta do pelo nos so que ri do Bis po de Aná po lis, Dom
Ma no el Pes ta na Fi lho, vem res pal da do não só com a
sua as si na tu ra. Tra ta-se de do cu men to mu i to for te pe -
din do aten ção es pe ci al para esse pro to co lo, o que
nos de i xa nes sa dú vi da, na bus ca por mais in for ma-
ções.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ma u-
ro Mi ran da, per mi te-me um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo pra zer, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ma u-
ro Mi ran da, V. Exª e o Se na dor Álva ro Dias re ce be ram
do cu men tos que tam bém re ce bi e que ti nha in ten ção
de ler aqui. Endos so que re ce bi os do cu men tos a que
V. Exª se re fe re, in clu si ve um com a as si na tu ra de
Dom Cláu dio Hu mes, Bis po Au xi li ar de São Pa u lo.
Co nhe ço-o des de a gre ve do ABC, quan do era Bis po
de São Ber nar do. Tra ta-se de clé ri gos sé ri os, que fi -
ze ram toda a sua car re i ra jun to às re i vin di ca ções po -
pu la res, par ti ci pan do de even tos for tes, de ven do ser
con si de ra da e ana li sa da sua so li ci ta ção nes ta vo ta-
ção.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Obri -
ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

Qu e ro di zer tam bém a esta Casa que os de ma is
Se na do res por Go iás, Iris Re zen de e Ma gui to Vi le la,
que não es tão pre sen tes, vêm tam bém en dos sar a
tese que es ta mos co lo can do, de se dis cu tir com mais
pro fun di da de um do cu men to de vi tal im por tân cia, já
que diz res pe i to à qua li da de de vida das fa mí li as no
mun do todo.

Te mos um ca ri nho es pe ci al pelo tema re fe ren te
à va lo ri za ção da mu lher, hoje ain da tão dis cri mi na da,
que con ta com nos so to tal apo io. Como dis se, vo ta-
mos re cen te men te pro je to de lei da uma De pu ta da
go i a na con tra a vi o lên cia do més ti ca. O pro je to teve o
apo i a men to des ta Casa in te i ra, bus can do dar mais
ce le ri da de aos pro ces sos que en vol vem a vi o lên cia
con tra a mu lher.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, per mi te-me um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Per -
fe i ta men te, Se na dor Na bor Jú ni or.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª aca bou de pro ce der à le i tu ra
de um do cu men to, as si na do por bis pos de vá ri os
Esta dos do País. Nele cons tam os fun da men tos pe los
qua is aque les re li gi o sos são con trá ri os à apro va ção
des se pro to co lo? Qual é o mo ti vo prin ci pal da sua ob -
je ção à apro va ção do pro je to? Esta mos em dú vi da e
até mes mo con fu sos, uma vez que a Se na do ra Emi lia
Fer nan des aca bou de ler um ou tro do cu men to da
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, fa vo rá vel
à apro va ção da ma té ria. Cer ta men te, quem emi te a
pa la vra ofi ci al da Igre ja é a CNBB, que, se gun do o do -
cu men to lido pela No bre Se na do ra do Rio Gran de do
Sul, não con de na o pro to co lo. Alguns bis pos, no en -
tan to, são con tra. Gos ta ria de in da gar a V. Exª. as ra -
zões des se po si ci o na men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, di an te da dis cor dân cia de 71 pre -
la dos a esse pro to co lo, esta Casa deve, no mí ni mo,
por tar-se com cer ta des con fi an ça. Esse pro to co lo é
im pre ci so com re la ção a de ter mi na das prá ti cas, es-
pe ci al men te com re la ção ao abor to. Se exis te essa
im pre ci são, pro va vel men te a re da ção não fi cou cla ra.
Daí a im por tân cia de nós, Se na do res, ava li ar mos
essa re a ção, pro du zi da por pes so as da ma i or res pe i-
ta bi li da de pos sí vel. Afi nal de con tas, 71 bis pos bra si-
le i ros dis cor dam des se pa re cer.

Esta mos no mo men to da dis cus são. Se a CNBB 
con fe re uni da de, e há um por ta-voz ofi ci al des se gru -
po, é cla ro que te mos de ana li sar es sas pon de ra ções
no mo men to de vo ta ção do pro to co lo. No mí ni mo, se
pos sí vel, de ve mos adiá-la, Sr. Pre si den te, ou re e xa-
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mi nar o tema, con vo can do as li de ran ças da CNBB
para uma pres são jun to à Pre si dên cia da Re pú bli ca
para re dis cu tir o pro je to no Po der Exe cu ti vo.

So li ci to a aten ção de to dos os Srs. Se na do res
para esse con fli to de pon tos de vis ta, fa vo rá ve is ou
con trá ri os, em re la ção a esse pro to co lo, que tem
como ob je ti vo a va lo ri za ção da mu lher, mas que pre o-
cu pa se ri a men te gran de par te da Igre ja Ca tó li ca, que
sem pre lu tou com ve e mên cia em fa vor da fa mí lia.

Sr. Pre si den te, são es sas as mi nhas co lo ca ções
no mo men to. Ape lo à Casa para, se hou ver pos si bi li-
da de de re dis cu tir esse pro ces so, que as sim pro ce da,
pois se ria in te res san te para to dos nós.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Re cen te men te, Sr.
Pre si den te, pres ta mos ho me na gem ao Ju bi leu de
Ouro da CNBB, e V. Exª e ou tros mem bros des ta
Casa de vem ter pres ta do aten ção quan do eu dis se
que sem pre pro cu rei aten der aos ape los da Igre ja Ca -
tó li ca, so bre tu do da CNBB.

Sr. Pre si den te, exis te um ape lo ve e men te de
par te im por tan te do pre la do bra si le i ro. Assim sen do,
for mu la rei re que ri men to à Mesa para adi a men to da
dis cus são e vo ta ção des sa ma té ria.

Pen so que de ve ría mos ter uma po si ção de fi ni ti-
va e ofi ci al da CNBB. Embo ra se tra te de um acor do
in ter na ci o nal, é bem pro vá vel que mu i tos dos Srs. Se -
na do res não se te nham de ti do na apre ci a ção da ma -
té ria, até por que sa be mos que ou tros pa í ses não fo -
ram sig na tá ri os do re fe ri do pro to co lo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, tra ta-se de um ve e-
men te ape lo, que me re ce o res pe i to e a aten ção des -
ta Casa. Nes se sen ti do, que ro fa zer um re que ri men to
para adi a men to da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vai aguar dar o re que ri men to es cri to de V. Exª. É pre ci-
so ofi ci a li zar o pe di do e jus ti fi cá-lo.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
não quer apro ve i tar, por oca sião do re que ri men to?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
tem V. Exª a pa la vra para dis cu tir, até por que re que ri-
men to é o au tor quem dis cu te.

V. Exª tem a pa la vra, por gen ti le za.

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, já ti ve mos a opor tu ni da de
de fa zer esse de ba te na Casa em ou tro mo men to.

Pri me i ro, é im por tan te que to dos os Srs. Se na-
do res sa i bam exa ta men te o que aqui está sen do dis -
cu ti do. O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou a esta
Casa um tex to in ti tu la do “Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con -
ven ção so bre a Eli mi na ção de to das as For mas de
Dis cri mi na ção con tra a Mu lher”. Esse tex to já foi as si-
na do pelo Go ver no bra si le i ro em 13 de mar ço de
2001, na sede das Na ções Uni das, em Nova Ior que.

Então, já foi as si na do o pro to co lo e en ca mi nha-
do ao Con gres so Na ci o nal para que pos sa mos dis cu-
ti-lo.

Sr. Pre si den te, o acir ra men to de âni mos em
uma re cen te dis cus são no ple ná rio tal vez te nha agi -
gan ta do o de ba te, en vol ven do men tes e co ra ções de
for ma ini ma gi ná vel e, in fe liz men te, des ne ces sá ria.

Digo isso por que, em pri me i ro lu gar, esse pro to-
co lo não está tra tan do do abor to. Aliás, a esse pro pó-
si to, digo com tran qüi li da de - e não ace i to que ne nhu-
ma fe mi nis ta se faça mais fe mi nis ta do que eu – que
sou con trá ria ao abor to em fun ção de con vic ções
pes so a is e re li gi o sas, po si ção que tem que ser res pe-
i ta da. Sou con trá ria ao abor to não de vi do a um fal so
mo ra lis mo, que ala van ca o pro ce di men to e a fala de
mu i tos - se fos se por fal so mo ra lis mo, eu não se ria fa -
vo rá vel à união ci vil en tre dois ho mens e duas mu lhe-
res que amam de ma ne i ra di fe ren te da pres cri ta por
um ve lho li vri nho fal so mo ra lis ta que ousa es ta be le-
cer uma úni ca for ma de amar. Não é por isso.

Ain da na mes ma li nha, en ten do que nós, do mo -
vi men to de mu lhe res, de ve mos fa zer al gu mas re fle-
xões quan to a uma ou tra co i sa que é agi gan ta da e é
en ten di da como se fos se a ma i or mu ti la ção no cor po
de uma mu lher: a sal pin gec to mia, cha ma da por al-
guns de li ga du ra de trom pas. A ex tra ção das duas tri -
pi nhas é vis ta como uma mu ti la ção gi gan tes ca da
mu lher.

É pre ci so cha mar a aten ção para o fato de que
mu i tas mu lhe res aca bam sen do jo ga das nos bra ços
dos po lí ti cos vi ga ris tas e cor rup tos que tro cam vo tos
por ci rur gi as de sal pin gec to mia. Essas mu lhe res – co -
i ta das, po bres de sam pa ra das! –, não po dem con tar
com ser vi ços de sa ú de, de pla ne ja men to fa mi li ar.
Então, na ân sia de li mi tar sua des cen dên cia, ce dem
aos ape los des sas pes so as.

O abor to trans for mou-se em ques tão gra vís si-
ma, ques tão de sa ú de pú bli ca. E não é por fal so mo ra-
lis mo que o de ba te acon te ce. Vê-se, mu i tas ve zes,
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uma ver bor ra gia de sen fre a da con tra o abor to por par-
te de fa ri se us e si co fan tas que fre qüen tam si na go gas,
tem plos e igre jas com suas es po sas, de fen den do tra -
di ção, fa mí lia e pro pri e da de con tra o abor to. No en-
tan to, na hora em que a me ni ni nha de pro gra ma po -
bre en gra vi da de seu fi lhi nho rico, ime di a ta men te, às
es con di das, pa gam para que a me ni ni nha po bre faça
um abor to. Do mes mo je i to, quan do a aman te en gra-
vi da e põe em ris co o ca sa men to per fe i to, a tra di ção,
a fa mí lia e a pro pri e da de, tam bém se paga por um
abor to clan des ti no. E con ti nu am fa zen do dis cur sos hi -
pó cri tas em re la ção ao abor to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, se esse de ba te aqui vi -
es se, por uma ques tão de cons ciên cia, eu não vo ta ria
fa vo ra vel men te à apro va ção des se pro to co lo. Vou
fazê-lo, en tre tan to, por que não se está cri an do um di -
re i to. Aliás, a CNBB, re pre sen ta da por D. Ra i mun do
Da mas ce no e por Dom Alo í sio Pena – este úl ti mo re -
pre sen tou a CNBB ofi ci al men te na au diên cia pú bli ca
re a li za da -, mar cou sua po si ção. D. Alo í sio, hu mil de-
men te, mes mo fra gi li za do em mu i tos mo men tos em
ra zão da in com pre en são que en fren tou e das sa cu di-
de las que lhe de ram, re co nhe ceu que, de fato, o pro -
to co lo não cria o di re i to ao abor to e que deve ser as si-
na do para que pos si bi li te mos a er ra di ca ção de toda
for ma de dis cri mi na ção con tra a mu lher. Te mos que
fa lar das dis cri mi na ções: mu lhe res são mu ti la das,
mu lhe res são le sa das em seus di re i tos, mu lhe res es -
pa lha das pelo Bra sil e pelo mun do pre ci sam de um
pro to co lo es pe cí fi co para cri ar a obri ga to ri e da de da
não-dis cri mi na ção em seus pa í ses.

Por tan to, Sr. Pre si den te, voto de cons ciên cia
tran qüi la. Não co nhe ço to dos os bis pos sig na tá ri os,
mas há um por quem te nho pro fun do res pe i to e ad mi-
ra ção, que é Dom Pe dro Ca sal dá glia, men ci o na do
como um dos que as si na ram. Tal vez a fra se mais bo -
ni ta so bre éti ca na po lí ti ca te nha sido ela bo ra da por
ele. D. Pe dro di zia que éti ca na po lí ti ca, in de pen den te-
men te de ter mi no lo gia ou for ma de de ci fra ção à luz
da li te ra tu ra uni ver sal, era ver go nha na cara e amor
no co ra ção. Por essa po si ção, res pe i to-o mu i to, mas
te nho ab so lu ta con vic ção de que o pro to co lo que está 
sen do as si na do per mi te às mu lhe res, no Bra sil, es ta-
be le ce rem uma dis cus são em re la ção aos seus di re i-
tos e, no mun do, dis po rem de ins tân ci as às qua is pos -
sam re cor rer por in ter mé dio de um co mi tê in ter na ci o-
nal.

É evi den te que, em mu i tos mo men tos, já tive a
opor tu ni da de de, nes ta Casa, usan do os me ca nis-
mos le gí ti mos do Re gi men to, so li ci tar o adi a men to de
vo ta ções. Por isso, não pos so con de nar aque les que

ain da têm dú vi das por que re rem o adi a men to des ta
vo ta ção. Ape lo, po rém, para que a fa ça mos hoje. 

Já foi fe i ta uma au diên cia pú bli ca, a CNBB dela
par ti ci pou, vá ri as dis cus sões acon te ce ram. Não exis -
te una ni mi da de em lu gar ne nhum, nem num par ti do
po lí ti co, nem numa fa mí lia – nem Je sus Cris to agra -
dou a todo mun do ao mes mo tem po! Não te nho dú vi-
da de que os de ba tes re a li za dos na Casa e to das as
au diên ci as fe i tas já pos si bi li ta ram um es cla re ci men to
ma i or e nos de ram con di ções de re a li zar a vo ta ção
ain da hoje, em bo ra res pe i te o di re i to le gí ti mo e re gi-
men tal da que les que ain da não se con si de ram de vi-
da men te qua li fi ca dos para fa zer o de ba te, da que les
que não se con si de ram de vi da men te es cla re ci dos so -
bre o tema. De qual quer sor te, faço um ape lo para
que pos sa mos vo tar essa ma té ria hoje.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na do ra He lo i sa He le na, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na do ra Emi lia.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) - Re -
gis tro algo de que tal vez não te nham co nhe ci men to
al guns Se na do res que não es ta vam no ple ná rio
quan do usei da pa la vra. Sou re la to ra da ma té ria em
dis cus são, e o meu pa re cer foi apro va do na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Esse pro -
to co lo é um acor do in ter na ci o nal de in te res se do Bra -
sil. Fi ze mos uma re u nião com a pre sen ça de re pre-
sen tan tes do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, do
Po der Exe cu ti vo - a Drª So lan ge Ben tes; da CNBB, re -
pre sen ta da por Dom Alo í sio, que, in clu si ve, apre sen-
tou ofí cio en vi a do pelo CNBB, e de pro fes so ras es tu-
di o sas de te mas in ter na ci o na is. To dos, por una ni mi-
da de, sa li en ta ram a im por tân cia do pro to co lo. Tra-
ta-se de um avan ço para o Bra sil, que se co lo ca no
pla no in ter na ci o nal como um de ba te dor e lu ta dor con -
tra a dis cri mi na ção da mu lher. O pro to co lo não es ta-
be le ce di re i tos su ple men ta res, não in clui abor to nem
pros ti tu i ção. Mu i to pelo con trá rio: te mos a vi são cla ra
de que a dis cri mi na ção pas sa por uma dis cus são co -
e ren te des ses as sun tos. Qu e ro aqui re gis trar pa la-
vras do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res:

Como re pre sen tan te do Exe cu ti vo, ma -
ni fes to mi nha ex pec ta ti va de que este even -
to, ao di lu ir por com ple to dú vi das re ma nes-
cen tes quan to à opor tu ni da de e con ve niên-
cia da ra ti fi ca ção do pro to co lo, leve à pron ta
apro va ção pelo Se na do des sa ma té ria.

Gos ta ria de es cla re cer algo em re la ção à po si-
ção da CNBB. Há dois do cu men tos. Um é este que
está aqui na mi nha mão, do cu men to que Dom Alo í sio
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me en tre gou ofi ci al men te e está na ín te gra para quem 
o qui ser ler; ou tro é este que está sen do lido ago ra,
em que ele de sa u to ri zou o ou tro do cu men to, di zen do:
“Gos ta ria de es cla re cer que há dois do cu men tos. O
pri me i ro é uma car ta” – re fe rin do-se à car ta que mo ti-
vou toda essa dis cus são – “que foi as si na da por re-
pre sen tan tes re gi o na is da CNBB. Te nho a di zer, a
bem da ver da de, que foi en tre gue, jun ta men te com
essa car ta, que tem ape nas uma fo lha, um ou tro do -
cu men to que não é, ab so lu ta men te, ofi ci al na CNBB e 
que não re pre sen ta o pen sa men to da CNBB”. Infe liz-
men te essa car ta foi en vi a da a esta Casa pela CNBB - 
Dom Da mas ce no re co nhe ce isso. Ele di zia do Bis po
Dom Alo í sio. “Ele pe gou e não de ve ria ter en tre gue”,
que ren do di zer que não de ve ria ter vin do a car ta a
esta Casa. E aí ter mi na di zen do: “Só que ria agra de-
cer isso e gos ta ria que a se nho ra” – re fe rin do-se a
mim, que es ta va pre si din do a re u nião – “se ati ves se
ape nas a uma car ta”. Qu e ro di zer tam bém que os Srs. 
Se na do res fo ram, to dos, con vi da dos, por es cri to, por
esta Se na do ra para uma re u nião que se re a li zou no
dia 21, nes ta Casa, na qual com pa re ce ram al gu mas
Srªs e Srs. Se na do res, diga-se de pas sa gem. Estão
aqui as no tas ta qui grá fi cas, são 37 fo lhas, de tudo o
que foi dito, re fle ti do e pen sa do. Pen so, por tan to, que
esta Casa já de ve ria es tar su fi ci en te men te es cla re ci-
da. É um avan ço do pon to de vis ta in ter na ci o nal e não 
es ta be le ce ne nhum ou tro di re i to nes te País, não in flui
nas de ci sões do Con gres so Na ci o nal, não in flui no
po der da Jus ti ça e nem se mo vi men ta im pon do ques -
tões para o nos so País. É um atra so pen sar que se
po de ri am in clu ir no vas ques tões no de ba te so bre a
dis cri mi na ção con tra a mu lher. O que se ca rac te ri za,
na ver da de, é que há, de fato, dis cri mi na ção con tra a
mu lher.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, a Mesa con vi da V. Exª a con clu ir o
seu pro nun ci a men to, por que o tem po está es go ta do.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) –
Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de do apar te, Se na-
do ra He lo í sa He le na. Pen so que as pes so as pre ci-
sam re fle tir um pou co mais em cima da luz, da ra zão e 
do que está re al men te es cri to nos do cu men tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, já es tou en cer ran do. Re for ço, mais
uma vez, a po si ção da CNBB, que é fa vo rá vel ao pro -
to co lo e en ten de que não se cria um novo di re i to re la-
ci o na do ao abor to.

Enten do que esta Casa tem a obri ga ção de fa -
zer o de ba te so bre o abor to, mas não sob a for ma de
um fal so mo ra lis mo, mas como uma das prin ci pa is ca -
u sas de mor ta li da de das mu lhe res nos dias de hoje,

como uma ques tão gra vís si ma de sa ú de pú bli ca. Das
mi lha res de mu lhe res que en tram nas es ta tís ti cas ofi -
ci a is, mu i tas são mor tas pelo abor to. Mas há tam bém
mi lha res de pes so as que ga nham mu i to di nhe i ro nas
cha ma das fá bri cas de “abor te i ros”, que não en xer-
gam, ou me lhor, não que rem ver o ób vio por que a
ques tão fi nan ce i ra fala mais alto.

É, por tan to, de fun da men tal im por tân cia que se
dis cu ta e se es cla re ça esse as sun to para evi tar que
as nos sas me ni nas en gra vi dem pela au sên cia ab so-
lu ta de edu ca ção se xu al. Assim, es ta re mos evi tan do
que as mu lhe res se sub me tam ao abor to pela an gús-
tia, pelo so fri men to, pelo de sem pre go, pelo de ses pe-
ro, e so fram por ter que fazê-lo, re zan do e pe din do
per dão a Deus pelo seu ato.

Não se tra ta de fal so mo ra lis mo. Va mos fa zer
um se mi ná rio, va mos dis cu tir o tema, mas não de for -
ma trans ver sa...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, a Mesa já re co men dou, e vol ta a
re co men dar, a V. Exª que ter mi ne o seu pro nun ci a-
men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
...in tro du zin do o tema onde efe ti va men te não exis te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 332, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do De cre to
Le gis la ti vo nº 1/00 a fim de que a re fe ri da pro po si ção
seja re e xa mi na da pela Co mis são  de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Na bor
Ju ni or – Mo za ril do Ca va can ti  – Car los Pa tro cí nio
– Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to está jus ti fi ca do pe los Srs. Se na do res Car los
Pa tro cí nio e Na bor Jú ni or. Vou co lo cá-lo em vo ta ção.

Em 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) – Escla re-
ço a V. Exª que só po dem fa lar um dos au to res do re -
que ri men to e um re pre sen tan te por par ti do.
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Con ce do a pa la vra a um dos au to res do re que ri-
men to, Se na dor Car los Pa tro cí nio, que é o pri me i ro
sig na tá rio do re que ri men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este re que ri men to
sur giu em fun ção de um aler ta que nos foi fe i to pe los
Se na do res Ma u ro Mi ran da e Álva ro Dias, vis to que a
re pre sen ta ção que en vi ou a cor res pon dên cia me re ce
de nós toda a com pre en são, todo o res pe i to e aten -
ção es pe ci al.

Te nho con vic ção de que vá ri os mem bros des ta
Casa não co nhe cem in te i ra men te o teor des se tra ta-
do in ter na ci o nal. Por tan to, não cus ta nada aten der-
mos a esse ape lo ve e men te. Pre ci sa mos de um pou -
co mais de tem po para ana li sar esse tra ta do que não
foi as si na do por al gu mas na ções.

É cla ro que esta Casa é con tra qual quer tipo de
dis cri mi na ção con tra quem quer que seja, so bre tu do
con tra as mu lhe res, cri an ças e ido sos. Mas pode ha -
ver algo in se ri do no re fe ri do tex to que deva ser apre ci-
a do mais de ti da men te por to dos nós. Caso con trá rio,
im por tan tes pró ce res da Igre ja Ca tó li ca não es ta ri am
a so li ci tar aten ção es pe ci al da Casa para o as sun to.

Por tan to, peço às Srªs e aos Srs. Se na do res
que apro vem este re que ri men to e, as sim, pos sa mos
ana li sar mais pro fun da men te o con te ú do da ma té ria.

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) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, V. Exª vai fa lar pelo PPS?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pelo Blo -
co?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Não que ro fa lar pelo Blo co, por que sou de um par ti do
que de fen de a re pú bli ca la i ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Acre di to
que o Blo co con cor de em que V. Exª fale por ele. Con -
ce do a pa la vra ao 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.)
– Qu an do eu quis dis cu tir a ma té ria, V. Exª me dis se
que o fi zes se na hora do en ca mi nha men to. Aguar dei,
por tan to, o mo men to do en ca mi nha men to.

A ques tão, até para es cla re cer o Se na do Fe de-
ral a res pe i to, é que não po de mos fi car à mer cê de di -
ver gên ci as in ter nas das igre jas bra si le i ras. Na pri me i-

ra vez em que se dis cu tiu este as sun to, veio um do cu-
men to da CNBB – di zia ser da CNBB – se po si ci o nan-
do con tra ri a men te, o que fez a ma té ria ser adi a da.
Pos te ri or men te, a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil par ti ci pou de uma au diên cia, pre si di da pela
Se na do ra Emi lia Fer nan des, e de cla rou que nada ti -
nha a se opor. Qu e ro di zer que res pe i to a opi nião da
igre ja, mas pen so que isso não de ve ria in flu en ci ar o
voto do Se na do, que é uma ins ti tu i ção de uma re pú-
bli ca la i ca.

É res pe i tá vel e é im por tan te ou vir mos a so ci e-
da de ci vil. Mas não po de mos ace i tar que qual quer
dos pre la dos, bis pos ou re pre sen tan tes da igre ja ca -
tó li ca, in ti tu lan do-se re pre sen tan tes do pen sa men to
da Igre ja Ca tó li ca, apre sen tem do cu men tos con trá ri-
os à ma té ria, por que as sim não va mos vo tar nun ca. E
digo isso por que esse do cu men to vem de al guém que 
tem uma mo bi li za ção mu i to gran de em tudo que se
dis cu te em re la ção à mu lher. E não me pa re ce ser a
po si ção mais con se qüen te que o Bra sil deve ado tar
em re la ção à mu lher. O País já avan çou mu i to e não
pode fi car pa ra li sa do por aque les que têm uma vi são
con ser va do ra em re la ção à mu lher.

Este pro to co lo, por tan to, é uma ra ti fi ca ção que o 
Bra sil pre ci sa fa zer para, nos fo ros in ter na ci o na is, ser
de fen sor do com ba te à dis cri mi na ção que ain da exis -
te em re la ção à mu lher no mun do. O Bra sil tem que
dar esse exem plo. Se a CNBB está de acor do, do pon -
to de vis ta dos ca tó li cos essa é a po si ção da Igre ja,
mes mo que den tro dela exis tam aque les que dis cor-
dam des sa po si ção, o que tam bém é res pe i tá vel, mas 
é uma di ver gên cia in ter na, e não po de mos nos trans -
for mar em pal co para essa di ver gên cia.

Sen do as sim, não se pode ou vir no va men te
uma co mis são que fez au diên cia pú bli ca e ou viu a so -
ci e da de ci vil. Inclu si ve, a Se na do ra He lo í sa He le na,
que da pri me i ra vez foi uma das de fen so ras do adi a-
men to, hoje se po si ci o na exa ta men te con trá ria a isso,
pois fo ram es cla re ci dos al guns dos equí vo cos e das
in ver da des que se le van ta vam em re la ção a esse pro -
to co lo.

Pen so que o adi a men to tem um sen ti do pro cras-
ti na dor. E pior: tem a fi na li da de de im pe dir que este
País afir me aqui lo que é uma po lí ti ca in ter na sua, ou
seja, su pe rar pro ces sos de dis cri mi na ção em re la ção
à mu lher.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi-
te-me um apar te, Se na dor Ro ber to Fre i re?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Cla ro.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
apar tes em en ca mi nha men tos. E ape nas um Se na-
dor fala por cada par ti do; V. Exª está fa lan do pelo
PPS.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
O PPS se pro nun cia con tra o re que ri men to, a fa vor da 
vo ta ção e a fa vor do pro to co lo.

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) – O Se na-
dor Artur da Tá vo la fala pela Li de ran ça do Go ver no.

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, a ma té ria é de foro ín ti mo. Não se
tra ta de ma té ria pro pri a men te de Go ver no. Po rém, es -
tou no de ver de ma ni fes tar-me, em pri me i ro lu gar,
con trá rio a que se pos ter gue essa vo ta ção, pois a ma -
té ria já foi ex tre ma men te dis cu ti da, e esse é um pro to-
co lo in ter na ci o nal do qual o Go ver no bra si le i ro se fez
re pre sen tar.

Em se gun do lu gar, abor do a ques tão por um ou -
tro lado. Li o pro to co lo e, em ne nhum mo men to, ne -
nhum dos seus itens abre qual quer pers pec ti va con -
trá ria a idéi as cris tãs na ma té ria no que se re fe re à
dis cri mi na ção con tra a mu lher.

O Po to co lo cria um co mi tê para es tu dar te mas
so bre dis cri mi na ções tan to par ti cu la res, como so ci a-
is. O co mi tê é ex tre ma men te am plo, tem uma co ne-
xão in ter na ci o nal e re pre sen ta, his to ri ca men te, tudo
aqui lo que vem sen do a evo lu ção dos di re i tos da mu -
lher na so ci e da de con tem po râ nea, di re i tos es tes que
os se to res pro gres sis tas do mun do, pra ti ca men te
des de os anos 40, ao fim da Se gun da Gu er ra Mun di-
al, vêm de fen den do de ma ne i ra cres cen te. E essa de -
fe sa co li ma pro to co los des sa na tu re za.

Por tan to, não ha ven do se não uma ma té ria in -
trín se ca de dis cus são, con cre ta e ob je ti va men te, no
tex to do Pro to co lo não há nada que pos sa de fron-
tar-se com idéi as ou ide a is cris tãos.

Por essa ra zão, sen do uma ma té ria de foro ín ti-
mo, que de pen de do ca rá ter in ter no de cada um, o
Go ver no, au tor da men sa gem que hoje es ta mos a vo -
tar, pro põe – é cla ro que como ques tão aber ta para
cada uma das Srªs e dos Srs. Se na do res, por que não
é ma té ria es pe cí fi ca de Go ver no – que se re je i te o re -
que ri men to, por que se con si de ra apto a vo tar. No
caso, pos te ri or men te, en ca mi nha re mos fa vo ra vel-
men te. Des de já, fica en ca mi nha do.

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 Edu ar do Su plicy, pelo Par ti do
dos Tra ba lha do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, a Se na do ra Emi lia Fer nan des en ca mi-
nha rá o voto pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des, que irá fa lar
pelo Par ti do dos Tra ba lha do res.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar.Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten de mos que o
Pro to co lo já está de vi da men te es cla re ci do. Hou ve
uma au diên cia pú bli ca com par ti ci pa ção mu i to qua li fi-
ca da e re co nhe ci da.

Na pa u ta de hoje, há mais um acor do in ter na ci o-
nal, o tex to do Esta tu to de Roma do Tri bu nal Pe nal
Inter na ci o nal, que é ge ral e tra ta de ques tões de ge -
no cí dio, cri mes con tra a hu ma ni da de, cri mes de guer -
ra, cri mes de agres são. O acor do que es ta mos ana li-
san do ago ra é es pe cí fi co e tra ta das ques tões de dis -
cri mi na ção con tra a mu lher.

La men to que, só quan do es ta mos tra tan do de
ques tões re la ci o na das à mu lher, crie-se po lê mi ca de
ta ma nha na tu re za, com tan ta fal ta de co nhe ci men to.
Tra ta-se de um Pro to co lo ado ta do por vá ri os pa í ses, e 
nada foi im pos to a eles. O Bra sil é par te da CEDAW
des de 1984. Qu an to às pre o cu pa ções so bre os te-
mas es pe cí fi cos, não é a vo ta ção des se acor do que
ge ra rá qual quer pro ble ma nes se sen ti do.

Sr. Pre si den te, ma ni fes to-me em nome do Par ti-
do dos Tra ba lha do res con tra o adi a men to des sa apre -
ci a ção, in clu si ve pela des con si de ra ção com as pes-
so as que aqui vi e ram do Po der Exe cu ti vo, da CNBB,
da so ci e da de re pre sen ta da, além da pró pria Se cre tá-
ria Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher.

Qu e ro re gis trar mais uma par te do do cu men to
da CNBB, as si na do por Dom Aloy sio Pen na, que es -
ta va re pre sen tan do, ofi ci al men te, aque la en ti da de
aqui:

A CNBB, Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil, a qual eu re pre sen to nes te
mo men to, re ce beu con tri bu i ções mu i to di-
ver si fi ca das.

Pro cu ra mos es tu dar o ma te ri al re ce bi-
do e nos as ses so rar de pro fis si o na is com-
pe ten tes nos cam pos ju rí di cos e bi oé ti cos.

DA CONVENÇÃO (CEDAW)
Bus ca mos nos in te i rar do ca mi nho per -

cor ri do des de a apro va ção na Assem-
bléia-Ge ral das Na ções Uni das, aos 18 de
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de zem bro de 1979, da Con ven ção so bre a
Eli mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi-
na ção con tra a Mu lher, CEDAW, que en trou
em vi gor em 1981 e que foi ra ti fi ca da pelo
Bra sil em 1984.

DO PROTOCOLO FACULTATIVO
Apro va do nas Na ções Uni das em ou-

tu bro de 1999, so men te en trou em vi gor em
22 de de zem bro de 2000.

Des de a as si na tu ra pelo Go ver no bra-
si le i ro do Pro to co lo de 13 de mar ço de
2.001, en ti da des de di re i tos hu ma nos, em
es pe ci al dos que lu tam con tra a de si gual da-
de de gê ne ro, têm lu ta do pela re gu la men ta-
ção do ins tru men to ju rí di co in ter na ci o nal
pelo Bra sil.

Srªs e Srs. Se na do res, es cu tem com aten ção,
para que pos sam cons ta tar que re al men te não há
im pas se nes te pro ble ma. Mais adi an te, é dito:

Acre di ta mos que a CEDAW, Con ven-
ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas
de Dis cri mi na ção Con tra a Mu lher, apro va da
por qua se to dos os pa í ses, luta em fa vor da
ca u sa da mu lher, in fe liz men te ain da tão
mar gi na li za da no Bra sil e no mun do.

E diz ain da:
No que diz res pe i to às mu lhe res, a

Igre ja sem pre pre gou a igual dig ni da de de
ho mens e mu lhe res, am bos, como en si na a
Bí blia, cri a dos à ima gem e se me lhan ça de
Deus. Sa be mos que essa dig ni da de, na prá -
ti ca, de i xa ain da mu i to a de se jar.

E con clu iu di zen do que este do cu men to não
cor res pon dia ao pen sa men to da Con fe de ra ção Na-
ci o nal dos Bis pos do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vejo que 
o Bra sil quer se co lo car à fren te das gran des ques -
tões in ter na ci o na is, par ti ci pan do de um foro de
dis cus são. Não são di re i tos a mais, não são im po-
si ções. Esse Co mi tê po de ria ana li sar con jun ta-
men te si tu a ções, como, por exem plo, a dis cu ti da
hoje, nes te ple ná rio, so bre a ex plo ra ção de me ni-
nas, um tema en vol ven te, tris te, mas que faz par te
do co ti di a no bra si le i ro. O Co mi tê não de ter mi na ria
nada, mas in di ca ria al gu mas su ges tões, es ta be le-
ce ria suas po si ções. Quem de ci de é o País, é o
Con gres so Na ci o nal, é a so ci e da de or ga ni za da, é
o Go ver no.

Por tan to, Sr. Pre si den te, após uma re u nião
em que foi uti li za do ma te ri al qua li fi ca do, que está

à dis po si ção de to dos os Srs. Par la men ta res, en-
ten do que não se ria bom para esta Casa des con-
si de rá-la, prin ci pal men te ten do em vis ta que a po -
si ção de uma mi no ria den tro da Igre ja, que res pe i-
ta mos, não cor res pon de à po si ção ofi ci al da
CNBB. Te mos que nos mo ver por po si ções ofi ci a is.
A CNBB tem seu do cu men to.

Enten de mos que o Con gres so Na ci o nal tem
que vo tar esse acor do in ter na ci o nal. O Go ver no
bra si le i ro está pe din do isso, a Câ ma ra dos De pu-
ta dos já o apro vou, e não será o Se na do que irá
im pe di-lo. Isso se ria um re tro ces so. Por tan to, peço 
a ava li a ção dos Srs. Par la men ta res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra do o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL)
– Mas, Sr. Pre si den te, os Lí de res não fa la ram.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A vo -
ta ção é sim bó li ca, mas peço aos Lí de res que ori -
en tem suas Ban ca das ra pi da men te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – 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.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, por ex clu si va fa lha mi nha – es tou vin do de
uma re u nião da Exe cu ti va do PMDB –, aca bei de
che gar ao ple ná rio. Pe di ria a V. Exª que es cla re-
ces se me lhor o pro ces so de vo ta ção, para que pu -
dés se mos po si ci o nar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, está em vo ta ção o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2002, que tem por
ob je ti vo apro var o tex to do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
da Con ven ção so bre a Eli mi na ção...

Aten ção! V. Exª me pe diu um es cla re ci men to.
(Pa u sa.)

A Mesa está aguar dan do a re u nião em pe tit
co mi té. (Pa u sa.)

Antes de con sul tar o Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, a Pre si dên cia in da ga à Li de ran ça do PFL se é 
fa vo rá vel ou con trá ria ao re que ri men to que pede o 
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re e xa me da ma té ria pela Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Como o PFL enca mi nha a vo ta ção des se re-
que ri men to?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL en ca mi nha no sen ti do de que a ma-
té ria seja apre ci a da ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
re co men da o voto “não” ao re que ri men to.

A Li de ran ça do Go ver no já se pro nun ci ou?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Pelo voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de-
ran ça do Go ver no se pro nun cia pelo voto “não”.

Con sul to o Se na dor Ge ral do Melo a res pe i to
do as sun to.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, tra ta-se de ques tão aber ta na Ban ca-
da do PSDB e PPB, em bo ra eu não veja ne nhum
mo ti vo para o adi a men to da vo ta ção. Vo ta rei de for -
ma con trá ria ao re que ri men to e re co men do esse
voto à Ban ca da; en tre tan to, essa é uma ques tão
aber ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
se pro nun cia o Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota com o Go ver no nes se caso,
ou seja, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
se pro nun cia o Se na dor Re nan Ca lhe i ros?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, é evi den te que a Ban ca da do PMDB
está di vi di da com re la ção a esse as sun to. Des se
modo, como Lí der, li be ro a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como o 
Se na dor Se bas tião Ro cha en ca mi nha a vo ta ção da
ma té ria?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT en ca mi nha a fa vor do adi a men to.
Há Se na do res que têm opi nião di fe ren te, mas a po -
si ção do PDT é pelo adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, va mos pro ce der à vo ta ção pelo pro -
ces so ele trô ni co.

As Srªs e os Srs. Se na do res que de se ja rem o
re e xa me da ma té ria de vem vo tar “sim”. Os que qui -
se rem re je i tar o re que ri men to de vem vo tar “não”.
Assim, per fe i ta men te es cla re ci dos, abro o pro ces so
de vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota “não”.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB, mais uma vez, re co men da à sua
Ban ca da o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs
e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 15 Srs. Se na do res; e NÃO, 40.

Não hou ve abs ten ções.
To tal de vo tos: 55.
O re que ri men to está re je i ta do.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com os vo tos con trá ri os dos Se na-
do res Ma u ro Mi ran da, Iris Re zen de, Ma gui to Vi le la,
Car los Pa tro cí nio, Pe dro Si mon, Álva ro Dias, Jo nas
Pi nhe i ro e Osmar Dias.

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 1, DE 2002

(Nº 1.357/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to do Pro to co lo Fa-
cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na-
ção de To das as For mas de Dis cri mi na-
ção con tra a Mu lher, as si na do pelo go-
ver no bra si le i ro no dia 13 de mar ço de
2001, na sede das Na ções Uni das, em
Nova Ior que.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo Fa-
cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das
as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, as si-
na do pelo go ver no bra si le i ro no dia 13 de mar ço de
2001, na sede das Na ções Uni das, em Nova Ior que.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe d e ral, acar -
re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri-
mô nio na ci o nal.

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

(*)A ín te gra do tex to do Pro to co lo en con tra-se pu bli ca da no DSF
de 19-2-02.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2002

(Inver são de pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to
nº 331, de 2002, lido e apro va do an te ri or men te.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 2002 (nº
1.661/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Esta tu to de Roma do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do em
17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo Bra sil
em 7 de fe ve re i ro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 448, de
2002, 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
Lú dio Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça,

para dis cu tir.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a ma té ria que va mos ago ra dis cu tir e
apre ci ar é mu i to dis tin ta da que aca ba mos de apro var.

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a
Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção
Con tra a Mu lher tra ta ape nas de ga ran tir que qual-
quer ci da dão pos sa le var a um co mi tê, o Co mi tê para
Eli mi na ção da Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, que i-
xas, re cla ma ções e de nún ci as a res pe i to da rup tu ra,
da de so be diên cia ao prin cí pio fun da men tal dos di re i-
tos hu ma nos e de fe sa da mu lher, con sa gra do pela
Con ven ção de Pe quim.

Por tan to, esse Co mi tê não tem ne nhu ma in ge-
rên cia so bre a le gis la ção in ter na dos pa í ses-mem-
bros. O Co mi tê, na ques tão fe mi ni na, ape nas tem um
ca rá ter re co men da tó rio, de ori en tar ou de ma ni fes-
tar-se pu bli ca men te. A sua de ci são não pro duz ne-
nhu ma in ter fe rên cia na vida ju rí di ca in ter na dos pa í-
ses que in te gram o Pro to co lo. Já no caso do Tri bu nal
Pe nal Inter na ci o nal, ma té ria que va mos vo tar nes te
mo men to, tra ta-se de um Tri bu nal que po de rá, sim,
jul gar pes so as e apli car pe nas, caso as pes so as se -
jam con de na das pe los cri mes que co me te ram.

Há al guns anos, hou ve o epi só dio en vol ven do o
Ge ne ral Pi no chet, do Chi le. To dos sa bem que foi um
epi só dio po lí ti co al ta men te cons tran ge dor. É do co-
nhe ci men to de to dos que o ex-di ta dor chi le no pra ti-
cou cri mes con tra a Hu ma ni da de, mas ha via tam bém
uma sen sa ção de que al guns dos ele men tos bá si cos
da so be ra nia do Chi le, de um país em de sen vol vi-
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men to, de um pe que no país do ex tre mo sul da Amé ri-
ca La ti na, es ta vam sen do que bra dos.

Como re sol ver essa ques tão? De um lado, o juiz 
e ins tru tor de pro ces so pe nal da Espa nha, o Dr. Bal ta-
sar Gar zón, ti nha ra zão na con de na ção a Pi no chet.
De ou tro lado, ha via o te mor de que esse prin cí pio pu -
des se ba li zar, daí para fren te, a pos si bi li da de de in ter-
ven ção de pa í ses ri cos, po tên ci as eco nô mi cas, em
pa í ses pe que nos ou em pa í ses em de sen vol vi men to,
ou até em pa í ses sub de sen vol vi dos, em ra zão da ale -
ga ção fun da men ta da no des cum pri men to e no des-
res pe i to aos di re i tos hu ma nos.

Esse é um pro ble ma real, um di le ma ver da de i ro,
com o qual qual quer pes soa de bom sen so teve que
li dar.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
com a cri a ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, esse
di le ma de sa pa re ce. O caso do Sr. Pi no chet é ti pi ca-
men te um caso para o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.
Deve ser jul ga do, con de na do e so bre ele deve ser
apli ca da pena, por que não só o Bra sil como mais de
60 pa í ses já ra ti fi ca ram esse Acor do. O Tri bu nal já
tem le gi ti mi da de ins ti tu ci o nal e, por tan to, é viá vel. Já
é exe qüí vel como ins ti tu i ção do Di re i to Pú bli co Inter -
na ci o nal.

E o Bra sil teve uma par ti ci pa ção ex tre ma men te
im por tan te nas de fi ni ções das pe nas. Por exem plo,
tive, Sr. Pre si den te, o pri vi lé gio de re pre sen tar o Se -
na do Fe de ral nos de ba tes que le va ram à re da ção fi -
nal do tex to do es ta tu to do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o-
nal, acom pa nhei o tra ba lho re a li za do pe los as ses so-
res ju rí di cos do Ita ma raty – Dr. Ca cha puz de Me de i-
ros e Drª Síl via – e ve ri fi quei o quan to eles in ter vi e ram
de vi da, pre ci sa e cor re ta men te nos mo men tos ne ces-
sá ri os para im pe dir con tra di ções com a Cons ti tu i ção
bra si le i ra e com as leis in ter nas do Bra sil. Por exem -
plo, em fun ção de uma in ter ven ção do Bra sil, foi su pri-
mi da a pena de mor te en tre as di ver sas pe nas co mi-
na das para aque les que fo rem con de na dos por cri me
con tra a hu ma ni da de. O Bra sil ob te ve essa vi tó ria no
fó rum in ter na ci o nal, su pri min do a cha ma da pena de
mor te.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, é da ma i or im por-
tân cia re co nhe cer que vi ve mos um mo men to da hu -
ma ni da de em que a ques tão dos di re i tos hu ma nos
não é re al men te ape nas uma ques tão in ter na dos pa -
í ses, não é ape nas uma ques tão de fó rum in ter no da
vida de cada na ção. Os di re i tos hu ma nos são uma
ques tão da hu ma ni da de. Fal ta va um me ca nis mo ins ti-
tu ci o nal le gí ti mo e ade qua do, que não ca rac te ri za ne -
nhu ma in ter ven ção na so be ra nia de cada país, por -
que o país tem que con cor dar com isso e tem que

aten der a de man da do tri bu nal. Esse é o me ca nis mo
ade qua do para que aque les que pra ti cam cri mes con -
tra a hu ma ni da de, ge no cí dio, cri me de guer ra ou cri -
me de agres são pos sam ser pu ni dos.

E é im por tan te sa ber que esse Tribu nal não
exis te, se não para es tes qua tro cri mes: ge no cí dio, cri -
mes con tra a hu ma ni da de, cri mes de guer ra e cri mes
de agres são ex ter na.

Para ca rac te ri zar um cri me tí pi co do Tri bu nal
Pe nal Inter na ci o nal é pre ci so que haja um mo vi men to
co le ti vo, den tro de um país, em re la ção a um ou tro
gru po ét ni co, hu ma no ou ra ci al. Não ca rac te ri za cri me
con tra a hu ma ni da de a prá ti ca in di vi du a li za da de
qual quer ato de vi o lên cia, de le são fí si ca ou de mor te
con tra ou tra pes soa. Isso é cri me co mum e deve ser
jul ga do pela jus ti ça in ter na de cada país. O que ca rac-
te ri za o cri me e o ti pi fi ca, no âm bi to in ter na ci o nal, no
âm bi to e na ju ris di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o-
nal, é o cri me pra ti ca do por uma Na ção, por um gru po
hu ma no, por um mo vi men to co le ti vo, con tra ou tro gru -
po hu ma no ou ou tro mo vi men to co le ti vo.

Por tan to, nes te caso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, não há ne nhu ma dú vi da de que se tra ta
de um avan ço ins ti tu ci o nal, tal vez o mais im por tan te
nes te iní cio de sé cu lo. Este Tri bu nal é a gran de con -
quis ta da hu ma ni da de, na ga ran tia dos di re i tos hu ma-
nos, nes te iní cio de sé cu lo.

Por isso, peço às Srªs e Srs. Se na do res que
dêem a sua apro va ção a esse es ta tu to, já apro va do
pelo Ita ma raty e apro va do e ra ti fi ca do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, pre ci san do, ago ra, ape nas da cor ro bo-
ra ção do Con gres so Na ci o nal.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga-
ça, 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 ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor José Fo ga ça
apre sen tou mu i to bem as ra zões que nos le vam a
apro var o es ta tu to do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

Re pi to o que já fiz na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal: ma ni fes tar o meu re go-
zi jo.É im por tan te que o Con gres so bra si le i ro dê o seu 
re fe ren do ao que o Go ver no já apro vou e ne go ci ou
em nome do Bra sil, pois o País teve uma par ti ci pa ção
re le van te na dis cus são des se es ta tu to, con se guin do
avan ços im por tan tes, como mu i to bem res sal tou o
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Se na dor José Fo ga ça, eli mi nan do, por exem plo, a
pena de mor te en tre as pe nas que o Tri bu nal pode co -
mi nar.

O fato é que este é um mar co na evo lu ção da
hu ma ni da de. Há uma evo lu ção da hu ma ni da de, se
acom pa nhar mos a his tó ria do ho mem pe los mi lê ni os.
Cla ro que há cé ti cos que re je i tam essa idéia e apon -
tam as ar mas de des tru i ção em mas sa, um cer to ci -
nis mo, toda esse cli ma que pre do mi na pelo mun do.
Mas o fato é que bas ta re cor dar mos que a hu ma ni da-
de já ace i tou, até ins ti tu ci o nal men te, co i sas como a
es cra vi dão, a tor tu ra e as pe nas de mor te mais cru éis,
co i sas que a hu ma ni da de, hoje, re pu dia, não exis tin-
do na ção que, ins ti tu ci o nal men te, pos sa pen sar, co gi-
tar se quer em ado tá-las.

De for ma que há, sim, um avan ço da hu ma ni da-
de em di re ção à afir ma ção de cer tos di re i tos fun da-
men ta is, que são os di re i tos hu ma nos. E esse Tri bu-
nal está es sen ci al men te des ti na do a de fen der, em
nome da hu ma ni da de, os di re i tos fun da men ta is do
ser hu ma no.

É um mar co, sim, na his tó ria da evo lu ção, um
ato da ma i or im por tân cia, ra zão pela qual é im por tan-
te não só que o Se na do dê o seu re fe ren do, mas que
o faça ma ni fes tan do re go zi jo em nome des se pro ces-
so de evo lu ção que to dos nós acom pa nha mos e para
a con ti nu i da de do qual de ve mos con tri bu ir.

Se cun do o ape lo fe i to pelo no bre Se na dor José
Fo ga ça, di zen do que se tra ta de um im por tan te voto,
que deve ser re gis tra do na his tó ria des ta Insti tu i ção,
Se na do bra si le i ro, como uma con tri bu i ção re le van te
ao pro ces so de evo lu ção da hu ma ni da de.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
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 no bre Se na dor Ro me ro Jucá
pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB - RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, so li-
ci to à Mesa que faça soar a cam pa i nha por que, logo
após esta vo ta ção, apre ci a re mos a PEC so bre ilu mi-
na ção pú bli ca, que ne ces si ta de quo rum qua li fi ca do.

Há 71 Srs. Se na do res, mas ve ri fi ca mos que
nem to dos es tão em ple ná rio. Enquan to nós vo ta mos
este Acor do in ter na ci o nal, so li ci to que se faça um
ape lo para os Srs. Se na do res com pa re ce rem ao ple -
ná rio para vo ta ção da ma té ria que dis põe so bre a ilu -
mi na ção pú bli ca, que é um as sun to ex tre ma men te
im por tan te para to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Mesa aten de rá ao ape lo de V. Exª.

Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra, Se na do-
ra Emi lia Fer nan des.

A SRa. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve na aná li se des -
se ou tro acor do in ter na ci o nal, até por que que ro fi car
no ple ná rio para vo tar fa vo ra vel men te ao ple i to dos
Mu ni cí pi os com re la ção à ilu mi na ção pú bli ca.

É im por tan te que se diga que es ta mos di an te de 
dois pro ces sos mu i to se me lhan tes: um que tra ta da
dis cri mi na ção da mu lher, e ou tro que se re fe re a um
tri bu nal pe nal in ter na ci o nal para ana li sar cri mes con -
tra os di re i tos hu ma nos e con tra a hu ma ni da de.

Qu e ro que esta Casa faça uma aná li se da ma té-
ria, a par tir de ago ra, com mais cu i da do, por que se
pas sa uma vi são para o Bra sil e para o mun do de que
a luta da ga ran tia da mu lher é sem pre um as sun to
mu i to com pli ca do ou há sub ter fú gi os na sua ava li a-
ção.

Voto fa vo ra vel men te tam bém a esta pro pos ta.
Tra ta-se de um tri bu nal pe nal in ter na ci o nal, de uma
con ven ção mul ti la te ral, ce le bra da com o pro pó si to de
cons tru ir um tri bu nal per ma nen te e in de pen den te,
com ju ris di ção com ple men tar – a dos Esta dos – para
pro ces sar e jul gar os res pon sá ve is por cri mes de ex -
tre ma gra vi da de.

Aqui já foi dito que essa con ven ção sig ni fi ca um
es for ço con jun to, uma afir ma ção in ter na ci o nal em de -
fe sa dos di re i tos da paz e da hu ma ni da de. Os cri mes
cuja são: ge no cí dio, con tra a hu ma ni da de, de guer ra
e de agres são.

Encer ro di zen do que o Tri bu nal Pe nal Inter na ci-
o nal, as sim como o Pro to co lo Fa cul ta ti vo CEDAW sig -
ni fi ca o re co nhe ci men to de uma ins tân cia in ter na ci o-
nal de pro te ção dos di re i tos hu ma nos. No caso do tri -
bu nal, bus car-se-á pro ces sar e jul gar cri mes de guer -
ra, con tra a hu ma ni da de, de agres são e ge no cí dio, in -
clu si ve – da dos que aqui não le van ta ram –, cri mes
pra ti ca dos con tra as mu lhe res, que são es pe ci al men-
te afe ta das pela prá ti ca da vi o lên cia se xu al, pelo es tu-
pro, em si tu a ções de guer ra, prin ci pal men te em con -
fli tos ar ma dos e em zo nas mi li ta ri za das.

Por tan to, que ro que, a par tir de ago ra, esta
Casa es ta be le ça uma nova for ma de ana li sar a ques -
tão e que não haja essa es pé cie de con fron to quan do
se tra ta da luta e da con quis ta dos di re i tos da mu lher.

Vo ta mos tam bém fa vo ra vel men te a este pro to-
co lo, a este es ta tu to, por que o con si de ra mos tam bém
um avan ço na di re ção da paz da hu ma ni da de, que to -
dos de fen de mos, e dos di re i tos hu ma nos.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi nhar

a vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
A ma té ria está apro va da e vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2002

(Nº 1.661/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*)Apro va o tex to do Esta tu to de
Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal,
apro va do em 17 de ju lho de 1998 e as si na-
do pelo Bra sil em 7 de fe ve re i ro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Esta tu to de

Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do em
17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo Bra sil em 7 de fe -
ve re i ro de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul-
tar em re vi são do re fe ri do Esta tu to, bem como qua is-
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so
I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
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 333, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item 1 a fim de ser 
apre ci a do an tes da ma té ria cons tan te do item nº 7, 3
e 4 da Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002.  – Ro-
mero Jucá.

(*)A ín te gra do tex to do Esta tu to en con tra-se pu bli ca da no DSF,
de 30-4-02.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, foi re que ri da pre fe rên cia para o Item 1.

 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 SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Álva ro Dias, que acres cen ta o art. 149-A à
Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção
para cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli-
ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, de 2002, 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, fa vo rá vel
à ma té ria, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 
2002, que tra mi ta em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Extra or di ná ria de on tem, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e sua vo ta ção trans fe ri da
para hoje.

Em vo ta ção.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor  Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 334, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II, 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
2, apre sen ta da no Pa re cer da Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, à PEC nº 3/2002, que
”acres cen ta o art. 149-A, à Cons ti tu i ção Fe de ral”
(ilu mi na ção pú bli ca).

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Se-
na dor Ro me ro Jucá.
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REQUERIMENTO Nº 335, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da Emen da 2 da CCJ, à PEC 3, de 2002.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Wal-
deck Ornel las.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção os re que ri men tos de des ta que para a vo ta ção,
em se pa ra do, da Emen da nº 2 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 os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
A emen da des ta ca da será vo ta da opor tu na-

men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção

da pro pos ta sem pre ju í zo das emen das.
Esta ma té ria, de acor do com o art. 288, II, do Re gi-

men to Inter no e de acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral,
§2º, art. 60, de pen de, para a sua apro va ção, do voto fa-
vo rá vel de três quin tos da com po si ção da Casa, de ven do
a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

Em con se qüên cia, con vo co to dos os Srs. Se na do-
res que se en con tram na Casa para que ve nham ao ple -
ná rio, por que essa vo ta ção re quer ma i o ria qua li fi ca da.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban -
ca das ago ra.

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” a fa vor da PEC que re gu la ri za a si tu a ção da
co bran ça de ilu mi na ção pú bli ca no Bra sil, que já é fe i ta
hoje por to das as pre fe i tu ras bra si le i ras. Este é um as -
sun to ex tre ma men te im por tan te para os Mu ni cí pi os.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção en ca mi nha o
voto “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 en ten de
que essa re gu la ri za ção, essa uni for mi za ção é im por-
tan te no Bra sil. Por tan to, en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB, en ten den do que essa co bran ça já
exis te efe ti va men te, mas de ma ne i ra or ga ni za da,
tam bém pre ten de le ga li zar essa ma té ria. Por tan to, re -
co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – To das as
Li de ran ças já en ca mi nha ram o voto fa vo ra vel men te.

Pelo PFL, fa lou o Se na dor Ro meu Tuma.
Con vo co to dos os Srs. Se na do res que se en-

con tram em seus ga bi ne tes para que ve nham ao ple -
ná rio. Este é um ape lo das Li de ran ças e da Mesa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, eu que ria apro ve i tar a opor tu ni da de para con -
vo car os Se na do res do PFL para vi rem ao ple ná rio
dar o voto “sim”, a fa vor da ins ti tu i ção da TIP.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
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 Ge ral do Melo, pela or dem.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem.) – Sr.Pre si den te, mais uma vez V. Exª es -
que ceu de cha mar a Li de ran ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não; não
me es que ci. Eu ia cha mar V. Exª, mas o Se na dor José 
Agri pi no en trou e fiz-lhe a de fe rên cia. Não há como
es que cer V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB - RN) –
A Li de ran ça do PSDB e do PPB tam bém en ca mi nha o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
PSDB/PPB en ca mi nha o voto “sim”.

A Mesa faz um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do-
res que aqui não se en con tram para que ve nham ao
ple ná rio e in sis te em que esta ma té ria, se apro va da
ago ra, terá um ou tro re que ri men to, cuja vo ta ção tam -
bém será no mi nal. Por tan to, as Srªs e os Srs. Se na do-
res de vem vo tar e per ma ne cer em ple ná rio.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma jus ti fi ca ção de
voto, se V. Exª jul gar opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
de rei a pa la vra a V. Exª após o pro ces so de vo ta ção.
(Pa u sa.)

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, to das as Li de ran ças
re co men da ram voto fa vo rá vel a essa ma té ria. Digo-lhe
isso por que V. Exª não se en con tra va em ple ná rio.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se na do res que ain da ha -
ve rá vo ta ção pelo pro ces so ele trô ni co, bem como vo -
ta ção se cre ta. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.
(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO, 1.

Hou ve uma abs ten ção.

To tal: 65 vo tos. (Pal mas)

Apro va da.

Srªs e Srs. Se na do res, peço a V. Exªs que
man te nham, por gen ti le za, a per for man ce exi gi da
pelo Re gi men to Inter no quan to à não-ma ni fes ta ção
so bre as ma té ri as vo ta das, já que on tem fui ad ver ti-
do pelo Se na dor José Edu ar do Du tra.

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. Res sal va da a
Emen da nº 2, des ta ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Lí de res po de rão ori en tar as 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 “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go-
ver no en ca mi nha o voto “sim”.

Como vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL en ca mi nha o voto ‘‘sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
en ca mi nha o voto ‘‘sim”.

Como vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

Como vota o PTB ?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
en ca mi nha o voto “sim”.

Como vota o Blo co PSDB/PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
en ca mi nha o voto “sim”. 

Como vota o PDT? 

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, o PDT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PDT
vota “sim”.

Como vota o Blo co PT/PPS?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
PT/PPS vota “sim”.

Como vota o PSB? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota “sim”. 

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço às 
Srªs e aos Srs. Se na do res que per ma ne çam em ple -
ná rio por que, nes sa ma té ria, além des sa emen da,
há uma ou tra, tam bém des ta ca da.

Infor mo ain da a V. Exªs que, logo a se guir, vo -
ta re mos ou tras ma té ri as que tam bém re que rem fó-
rum qua li fi ca do, e a vo ta ção é se cre ta.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, ape lo a V. Exª para
re i te rar a so li ci ta ção às Srªs e aos Srs. Se na do res
para que per ma ne çam em ple ná rio, ou a ele re tor-
nem, vis to que dez Par la men ta res já se au sen ta ram.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço às 
Li de ran ças que fa çam um ape lo aos seus li de ra dos
para que ve nham ao ple ná rio a fim de exer ci tar o di -
re i to de voto.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
So li ci to aos Se na do res do Blo co PSDB/PPB que se
man te nham em ple ná rio, ou que se di ri jam ao ple ná-
rio, pois ain da te re mos vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aten-
den do ao de se jo das Li de ran ças, vou de cla rar en-
cer ra do o pro ces so de vo ta ção des ta emen da.

Mais uma vez peço a to dos que per ma ne çam
em ple ná rio, por que há ou tra vo ta ção.

Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  6 10593

JUNHO 2002436    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



10594 Qu in ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    437JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 59 Srs. Se na do res, e NÃO, 1. 

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 61 vo tos.
A emen da foi apro va da.
Va mos ra pi da men te à vo ta ção da Emen da nº 2,

da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
des ta ca da.

Con cla mo a to dos para que aten tem para esta
vo ta ção.

Con ce do a pa la vra aos Se na do res Ro me ro
Jucá e, de po is, Wal deck Orne las, caso que i ra.

S. Exªs são os au to res dos re que ri men tos de
des ta que.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Se na dor Wal deck Orne las po de rá
en ca mi nhar por nós dois.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço
aos Srs. Se na do res que per ma ne çam em ple ná rio.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão é mu i to sim ples.
Essa emen da que aca ba mos de apro var será inó-
cua se  não fa cul tar mos que a co bran ça seja fe i ta
nas con tas de luz, ra zão pela qual o Se na dor Ro me-
ro Jucá e eu des ta ca mos a Emen da nº 2, para re je i-
tá-la.

O pe di do é o voto “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
A Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “não”, Sr. 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB re co men dam o voto “não”, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vota
“não” o Blo co da Opo si ção.

Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O

PTB vota “não”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB

vota “não”.
Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
vota “não”.

E o PDT, Se na dor Álva ro Dias?
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT– PR) – O PDT vota

“não”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tam bém

vota “não”.
E o PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O

PMDB vota “não”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tam bém

vota “não”.
Se na dor José Agri pi no?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL

vota “não”.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs.Se na do res, con vo co V. Exªs a per ma ne ce rem em 
ple ná rio, por que a se guir te re mos uma ou tra vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª para que pro cla me o
meu voto “não”. Hou ve um erro ma te ri al e não es tou
con se guin do cor ri gi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
pode vo tar no va men te. Cor ri ja o seu voto, por que
não en cer rei a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB –TO) – Sr. 
Pre si den te, não es tou sa ben do cor ri gi-lo. Gos ta ria
da pre sen ça de um téc ni co para me au xi li ar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
vai re ce ber a as ses so ria ne ces sá ria.

Se na dor Iris Re zen de, a Mesa agra de ce a co -
la bo ra ção de V. Exª, que tem sido sem pre efi ci en te
com os nos sos tra ba lhos.

Co mu ni co ao Ple ná rio que, hoje, re ce be mos a
vi si ta de 39 Pre fe i tos do Esta do de São Pa u lo, que
gos ta ri am fa lar com V. Exª, Se na dor Iris Re zen de, e
co mi go. Como não o en con trei na que le mo men to,
te nho a obri ga ção de trans mi tir-lhe que a vi si ta tam -
bém foi a V. Exª. (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não hou -
ve vo tos SIM. Vo ta ram NÃO 59 Srs. Se na do res.

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 61
Srªs e Srs. Se na do res, foi re je i ta da a Emen da nº 

2 da CCJ. Fica man ti do o pa rá gra fo úni co cons tan te
do tex to ori gi nal da pro pos ta.

Fica pre ju di ca da a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 6, de 2002, que tra mi ta va em con jun-
to.

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) – 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 em exer cí-
cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 527, DE 2002

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3,
de 2002.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002,
que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral,
con so li dan do a Emen da nº 1-CCJ, apro va da pelo
Ple ná rio.

ANEXO AO PARECER Nº 527, DE 2002

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3,
de 2002.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   , DE 2002

Acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tu in do con tri bu i ção para
cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca
nos Mu ni cí pi os e no Dis tri to Fe de ral).

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

Art. 1º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
acres ci da do se guin te art. 149-A:

“Art. 149-A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na
for ma das res pec ti vas leis, para o cus te io do

ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 150, I e III.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a co bran-
ça da con tri bu i ção a que se re fe re o ca put,
na fa tu ra de con su mo de ener gia elé tri ca”.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção e, de acor do com ma ni-
fes ta ção das Li de ran ças na ses são de on tem, a ma -
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra-
ti va ex tra or di ná ria do dia 12 pró xi mo, às 10 ho ras.

É o se guin te o item pre ju di ca do:

 – Item 2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
 Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
6, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o art.
149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu-
i ção para cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção
pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item
an te ri or).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PARECER Nº 434, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 434, de 2002, da Co mis são de Assun tos
So ci a is, so bre a Men sa gem nº 110, de 2002 
(nº 247/2002, na ori gem), Re la tor: Se na dor
Ri car do San tos, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na-
do o nome do Se nhor Ri car do Oli va, para
ser re con du zi do ao car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
com man da to de três anos.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta por so bre car tas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PARECER Nº 435, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 435, de 2002, da Co mis são de Assun tos
So ci a is, so bre a Men sa gem nº 111, de 2002 
(nº 248/2002, na ori gem), Re la tor: Se na dor
Ri car do San tos, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na-
do o nome do Se nhor Cláu dio Ma i e ro vitch
Pes sa nha Hen ri ques, para exer cer o car go
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria, com man da to de três anos, na
vaga do Se nhor Luiz Fe li pe Mo re i ra Lima.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta por so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ape lo às
Srªs e aos Srs. Se na do res que ain da não vo ta ram que 
com pa re çam ao ple ná rio para o pro ces so de vo ta ção
se cre ta da in di ca ção de au to ri da des.

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou de -
cla rar en cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.
Con vi do os Srs. Se na do res Ro meu Tuma e Se -

bas tião Ro cha para fun ci o na rem como es cru ti na do-
res. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia vai pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção.

Para a in di ca ção do nome do Sr. Ri car do Oli va,
vo ta ram SIM 49 Srs. Se na do res; e NÃO, qua tro Srs.
Se na do res. Hou ve duas abs ten ções.

To tal: 55 vo tos.
Está apro va do o nome do Sr. Ri car do Oli va.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
Qu an to à in di ca ção do nome do Sr. Cláu dio Ma i-

e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques, vo ta ram SIM 49 Srs.

Se na do res; e NÃO, qua tro Srs. Se na do res. Hou ve
duas abs ten ções.

To tal: 55 vo tos.
Está apro va do o nome do Sr. Cláu dio Ma i e ro-

vitch Pes sa nha Hen ri ques.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O Sr. 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2002 (nº
975/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta Ma ria
de Je ti bá-ES a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma ria
de Je ti bá, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 348, de
2002, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se-
na dor Pa u lo Har tung.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
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 34, DE 2002

(Nº 975/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
San ta Ma ria de Je ti bá - ES a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de San ta Ma ria de Je ti bá, Esta do do
Espí ri to San to.

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

ta ria nº 520, de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso si a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta
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Ma ria de Je ti bá – ES a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma ria de Je ti bá, Esta do
do Espí ri to San to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 37, de 2002 (nº
990/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cu -
tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Cam po Ale gre a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam po Ale -
gre, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 326, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Wal deck Orne las.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2002

(Nº 990/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di-
fu são de Cam po Ale gre a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cam po Ale gre, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 191, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre 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 Cam po Ale gre, Esta do de Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 317, de 2002 - art. 281 do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 45, de 2002 (nº
984/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Edu ca ti va Apo io para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 474, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lind berg Cury, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2002

(Nº 984/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Ta gua tin ga, Dis -
tri to Fe de ral.

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

cre to s/nº, de 9 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io para exe cu-
tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ta gua tin ga,
Dis tri to Fe de ral.
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Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 52, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 52, de 2002 (nº
1.110/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a ACIEC –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe. Eu-
gê nio Cis má zia a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ibi cuí,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 351, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo -
ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 52, DE 2002

(Nº 1.110/2001, na Câ ma ra do De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACIEC – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe.
Eu gê nio Cis má zia a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ibi cui, Esta do da Ba hia.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 430, de 3 de agos to de 2000, que au to ri-
za a ACIEC – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se
Pe. Eu gê nio Cis má zia 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 Ibi cui, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 171, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 315, de 2002 – art. 281 do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 171, de 2002 (nº
1.391/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção João Pa u lo II para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Pal mas, Esta do do To can tins,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 475, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Em dis cus são o pro je to.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo -
ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 171, DE 2002

(Nº 1.391/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção João Pa u lo II para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Pal mas, Esta do
do To can tins.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção João Pa u lo II para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Pal mas,
Esta do de To can tins.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, de 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 316, de 2002 – art. 281 do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º176, de 2002 (nº
1.520/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio JK FM Ltda. 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 Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de-
ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 476, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção. Re la tor:
Se na dor Lind berg Cury.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2002

(Nº 1.520/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio JK FM LTDA, 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 Ta gua tin ga, Dis-
tri to Fe de ral.

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

ta ria nº 364, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per -
mis são a Rá dio JK FM LTDA, 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 na ci da de de
Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 330,
de 2002, de ur gên cia, lido no ex pe di en te, para o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 113, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, de
acor do com o in ci so II do art. 345 do Re gi men to Inter -
no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

É lido o se guin te.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 2002

Alte ra o art. 149 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal), para es ta be le cer pe nas ao cri me
nele ti pi fi ca do e in di car as hi pó te ses em
que se con fi gu ra con di ção aná lo ga à de
es cra vo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 149..................................................
Pena – re clu são de dois a oito anos, e

mul ta, além da pena cor res pon den te à vi o-
lên cia.

§ 1º Con si de ra-se con di ção aná lo ga à
de es cra vo:

I_a pres ta ção de tra ba lhos for ça dos ou 
de ser vi ços em jor na da exa us ti va;

II a im po si ção de maus-tra tos ou so fri-
men to de gra dan te ao tra ba lha dor;

III a vin cu la ção de con tra to de tra ba-
lho, ain da que in for mal, a pa ga men to de dí -
vi da, con tra í da com o em pre ga dor ou pre-
pos to, por meio de fra u de, ex tor são, ou fal ta
de al ter na ti va de sub sis tên cia;

V – a  uti li za ção de ins ta la ção pe no sa
e in sa lu bre de tra ba lho, sem pro te ção mí ni-
ma da vida, sa ú de e se gu ran ça do ser hu-
ma no:

VI – a ne ga ção de in for ma ção so bre a
lo ca li za ção ou via de aces so do lo cal em
que se en con tra o tra ba lha dor.
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VII – o cer ce a men to de trans por te ter -
res tre, flu vi al ou aé reo, di fi cul tan do ou tor-
nan do im pos sí vel a sua li ber da de de lo co-
mo ção;

VIII – a re ten ção de seus do cu men tos
pes so a is ou con tra tu a is, im pos si bi li tan do a
sua lo co mo ção;

IX – a ma nu ten ção de vi gi lân cia no lo-
cal de tra ba lho, com o em pre go de vi o lên cia
ou gra ve ame a ça.

§ 2º Con si de ra-se tam bém con di ção
aná lo ga à de es cra vo o cons tran gi men to de
pes soa à pros ti tu i ção, me di an te fra u de. vi o-
lên cia ou gra ve ame a ça.

§ 3º Se o cri me é co me ti do con tra cri -
an ça ou ado les cen te, a pena é au men ta da
da me ta de.

§ 4º O cri me de fi ni do nes te ar ti go é
tam bém con si de ra do cri me con tra a or ga ni-
za ção do tra ba lho. (NR)

Jus ti fi ca ção

No Bra sil de hoje, ain da é pre o cu pan te a si tu a-
ção de tra ba lha do res ru ra is, que, im pe li dos a uma in -
ter mi ná vel po bre za, pro cu ram de ses pe ra da men te
por al gu ma ren da para sus ten tar a si e a sua fa mí lia,
su por tan do a ex plo ra ção, avil tan te e cri mi no sa, de
sua for ça de tra ba lho.

Fal ta ao ho mem do cam po, par ti cu lar men te
aque le que vem do Nor te e Nor des te do país, con di-
ções para su prir a sua fa mí lia com o mí ni mo ne ces sá-
rio para a sua so bre vi vên cia, ven do-se com pe li do a
ace i tar qual quer ofer ta que pos sa lhe pro por ci o nar,
pelo me nos, uma mí ni ma chan ce de mu dar o seu des -
ti no.

A ca rac te rís ti ca mais co mum do tra ba lho for ça-
do nas zo nas ru ra is bra si le i ras é o me ca nis mo de en -
di vi da men to que re tém o tra ba lha dor na pro pri e da de
até a qui ta ção do dé bi to, que nun ca ocor re e que lhe é 
im pu ta do de ma ne i ra fra u du len ta. Ou tras ca rac te rís ti-
cas são a re ten ção de do cu men tos de iden ti da de, da
car te i ra de tra ba lho e o uso de ame a ças e pu ni ções fí -
si cas por guar das ar ma dos. Alguns tra ba lha do res são 
mor tos ao ten ta rem es ca par.

São ge ral men te iden ti fi ca dos qua tro ti pos de
prá ti cas de tra ba lho for ça do no Bra sil. O pri me i ro en -
vol ve sis te mas abu si vos de con tra ta ção de
mão-de-obra, ado ta dos por agen ci a do res lo cal men te
co nhe ci dos como em pre i te i ros ou ga tos, mu i tas ve-
zes tam bém in ter me diá ri os de ou tros ti pos de con tra-
tos de tra ba lho sa zo na is nas zo nas ru ra is. To dos es -

ses con tra tos, em ge ral, têm em co mum o des cum pri-
men to, de uma ma ne i ra ou de ou tra, das leis tra ba-
lhis tas. O que dis tin gue, en tre tan to, o tra ba lho for ça do
dos de ma is, é, em ge ral, a re la ção de su je i ção por dí -
vi das con tra í das. Os ga tos re cru tam tra ba lha do res de 
re giões as so la das pela po bre za e cas ti ga das pelo de -
sem pre go sa zo nal ou pela seca. Os tra ba lha do res
são le va dos em ca mi nhões ou ôni bus para lu ga res a
cen te nas ou mi lha res de qui lô me tros dis tan tes de sua 
ori gem. Antes mes mo de co me ça rem a tra ba lhar, já
são de ve do res do trans por te ini ci al e de des pe sas de
ali men ta ção, cu jos pre ços es tão fora de seu con tro le.
Ini ci a do o tra ba lho, a dí vi da au men ta com o for ne ci-
men to de fer ra men tas, alo ja men to e ou tros ser vi ços,
mu i tas ve zes por va lo res abu si vos.

Um se gun do tipo de prá ti ca en vol ve tra ba lha do-
res ru ra is mi gran tes. co nhe ci dos no Bra sil como
peão-de-tre cho que, apa nha dos no ci clo da su je i ção
por dí vi das, per dem con ta to com suas fa mí li as e pas -
sam a tran si tar con ti nu a men te de uma ex plo ra ção
para ou tra.

Um ter ce i ro tipo en vol ve fa mí li as in te i ras na pro -
du ção de car vão ve ge tal, que se des lo cam para re -
giões de des ma ta men to, cons tro em for nos ru di men-
ta res para que i ma de ma de i ra. Por se tra tar de re-
giões dis tan tes, as fa mí li as fi cam na de pen dên cia de
in ter me diá ri os para a ob ten ção de ali men tos e de
trans por te, cri an do-se, mais uma vez, as con di ções
para a fra u de e a ser vi dão por dí vi da.

Um quar to tipo en vol ve po vos in dí ge nas par ti cu-
lar men te vul ne rá ve is a con di ções co er ci ti vas de tra-
ba lho, quan do fora de suas pró pri as co mu ni da des,
ten do em vis ta fa to res cul tu ra is e a pe cu li a ri da de de
seu es ta tu to le gal. Embo ra o ín dio re pre sen te, no Bra -
sil, uma pro por ção in fi ni ta men te me nor da
mão-de-obra em com pa ra ção com al guns pa í ses vi zi-
nhos da Amé ri ca La ti na, suas con di ções de re cru ta-
men to têm sido mo ti vo de pre o cu pa ção para a ins pe-
ção do tra ba lho.

Tra ba lha do res que con se guem es ca par de si tu-
a ções do tra ba lho for ça do evi tam mu i tas ve zes se
que i xa rem com medo de re ta li a ção, so bre tu do quan -
do fo ram ví ti mas ou ame a ça dos de vi o lên cia fí si ca ou
tes te mu nha ram o as sas si na to de um co le ga. As que i-
xas dos pró pri os tra ba lha do res ten dem a ser fe i tas
quan do co le gas ín ti mos fi ca ram para trás, a fim de le -
var as au to ri da des a res ga tá-los. Pou cas que i xas são
fe i tas no fim de uma de ter mi na da es ta ção, quan do os
tra ba lha do res são dis pen sa dos, mu i to em bo ra pou-
cos, ou ne nhum, te nham sido pa gos. Enfim, isso sig -
ni fi ca que mu i tos ca sos de tra ba lho for ça do não são
re gis tra dos.

10602 Qu in ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    445JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Qu an do con se guem fu gir e que rem ver res ga ta-
dos seus com pa nhe i ros mais che ga dos, eles pre ci-
sam con ven cer as au to ri da des lo ca is de suas que i-
xas. Em ge ral, são pes so as hu mil des, que se ex pres-
sam com di fi cul da de e fi cam in ti mi da dos pe ran te a
au to ri da de. Esses tra ba lha do res se sen tem cons tran-
gi dos a re por tar ca sos de tra ba lho for ça do.

De acor do com a ins pe ção do tra ba lho, cer ca de 
80 por cen to dos tra ba lha do res res ga ta dos de con di-
ções de tra ba lho es cra vo não têm do cu men tos de
iden ti da de, nem mes mo cer ti dão de nas ci men to e ou -
tros do cu men tos ofi ci a is. Em ge ral, são anal fa be tos e
po dem não fi gu rar na es ta tís ti ca po pu la ci o nal ou ser
as sis ti dos por al gum pro gra ma so ci al do Go ver no.

Em 2001, ope ra ções de fis ca li za ção mó vel do
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go res ga ta ram um to -
tal de 1.362 pes so as sub me ti das ao tra ba lho es cra vo.
Des de que se ini ci a ram os tra ba lhos de fis ca li za ção
em 1995 até 2001, mais de 3.400 pes so as fo ram res -
ga ta das. Ape nas nos pri me i ros cin co me ses de 2002,
mais de 950 pes so as já fo ram li ber ta das de tão gra-
ves e de gra dan tes con di ções de tra ba lho.

Pen sar que em ple no sé cu lo XXI, em um país
das di men sões e im por tân cia do Bra sil, ain da en con-
tra mos ape nas nes se ano, qua se mil pes so as su je i tas
ao tra ba lho es cra vo, não só pre o cu pa, como as sus ta.
Esti ma ti vas da Co mis são Pas to ral da Ter ra, no en tan-
to, cal cu lam que exis tam ain da em nos so país, 25 mil
pes so as sub me ti das a con di ções aná lo gas a tra ba lho
es cra vo.

Ape sar de todo o apa ra to le gal, das gri tan tes
de nún ci as e nu me ro sas e alar man tes li ber ta ções,
des de 1995, ape nas três pes so as fo ram con de na das
com base no cri me pre vis to pelo art. 149 do Có di go
Pe nal.

Uma das di fi cul da des en con tra das para pu nir os 
res pon sá ve is é a fal ta de cla re za na ti pi fi ca ção e na
re gu la men ta ção do que ve nha a ser um cri me de “re -
du zir al guém à con di ção aná lo ga à de es cra vo”. Di an-
te des sas di fi cul da des, não é in co mum que os pro-
ces sos se jam re me ti dos ape nas à Jus ti ça do Tra ba-
lho, que pou cos in qué ri tos se jam ins ta u ra dos e qua se
nin guém res pon sa bi li za do pe nal men te.

De ma is dis so, as nor mas e con ven ções in ter na-
ci o na is ra ti fi ca das pelo Bra sil con de nam a prá ti ca do
tra ba lho es cra vo e de mons tram a in dig na ção do mun -
do em re la ção a ela.

A De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos
de ter mi na, no art. IV, que “nin guém será man ti do em
es cra vi dão ou ser vi dão; a es cra vi dão e o trá fi co de
es cra vos se rão pro i bi dos em to das as suas for mas”.

No art. XXIII, a mes ma De cla ra ção dis põe que “toda
pes soa tem di re i to ao tra ba lho, à li vre es co lha de em -
pre go, a con di ções jus tas e fa vo rá ve is de tra ba lho”.

A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT)
tem fe i to crí ti cas à le gis la ção bra si le i ra, no ta da men te
ao art. 149 do Có di go Pe nal, que é mar ca do pela ge -
ne ra li da de, di fi cul tan do a de fi ni ção da ex pres são “re -
du zir a con di ção aná lo ga à de es cra vo” e, con se qüen-
te men te, as ações de pre ven ção e re pres são ao tra -
ba lho for ça do no Bra sil.

Os nos sos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, por sua
vez, de no tam a con de na ção à prá ti ca do tra ba lho for -
ça do, como se nota pela ên fa se que con fe re a Lei Ma -
i or ao res pe i to à dig ni da de da pes soa hu ma na; aos
va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini ci a ti va; à cons -
tru ção de uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria; à pro -
mo ção do bem de to dos, sem pre con ce i tos de ori-
gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou tras for mas
de dis cri mi na ção; à pre va lên cia dos di re i tos hu ma-
nos; e ao di re i to à vida, à li ber da de e à igual da de,
den tre ou tros.

Isto pos to, a apro va ção do pre sen te pro je to de
lei cer ta men te fa ci li ta rá a jus ta apli ca ção das pe nas
às con du tas dos que de ni grem a evo lu ção do Esta do
De mo crá ti co de Di re i to, ao sub me ter pes so as in de fe-
sas a con di ções de tra ba lho hu mi lhan tes e de su ma-
nas.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Wal deck Orné las

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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

(Có di go Pe nal)

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

Re du ção a con di ção aná lo ga à de es cra vo

Art. 149. Re du zir al guém a con di ção aná lo ga à
de es cra vo:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, 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
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OF. PSDB/I/Nº 690/2002

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti-

tu i ção do De pu ta do Ro ber to Ro cha Pelo De pu ta do
Nilo Co e lho, como Mem bro Ti tu lar, e do De pu ta do
Nilo Co e lho pelo De pu ta do Jo va ir Aran tes, como
Mem bro Su plen te na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí-
der do PSDB. 

Of. PSDB/I/Nº 693/2002

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to A Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti-

tu i ção do De pu ta do Pa u lo Ko ba yas hi pelo De pu ta do
Alber to Gold man, como mem bro ti tu lar, na Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, pas san do o De pu ta do Pa u lo Ko ba yas hi, a ser
mem bro su plen te.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Hu tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men 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 336, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Em adi an ta men to ao Re que ri men to nº 300, de

2002, re que re mos, nos ter mos do art. 199 do Re gi-
men to Inter no,  que a Ses são Espe ci al do Se na do,
com a fi na li da de de dar ini cio ao pro gra ma co me mo-
ra ti vo dos 11 anos de exis tên cia do Se na do da Re pú-
bli ca, pre vis ta para o dia 12 de ju nho cor ren te, às 10
ho ras, seja re a li za das às 12 ho ras do mes mo dia.

Sala das Ses sões, 5 de ju nho de 2002. – Anto-
nio Car los Va la da res – Edi son Lo bão – José Edu -
ar do Du tra – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Car los
Pa tro cí nio – Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, pela Li de ran ça
do PFL, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se
par ti dá rio.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ama nhã, em re gi me de ur gên cia, es ta rá
em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 116, que
dis põe so bre a pro mo ção e fis ca li za ção da De fe sa
Sa ni tá ria Ani mal, quan do da re a li za ção de ro de i os, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

De au to ria do De pu ta do Jair Me ne guel li, o pro je to
veio a esta Casa, pas san do pe las co mis sões com pe-
ten tes. Hou ve mu i ta dis cus são, prin ci pal men te no que
diz res pe i to à pro te ção do ani mal, para que não seja fe -
ri do du ran te a re a li za ção de ro de i os. Fo ram cri a dos sis -
te mas de uso de equi pa men tos que re al men te não tra -
zem ne nhum pre ju í zo fí si co ou psí qui co ao ani mal.

O ro de io cres ceu mu i to no ter ri tó rio bra si le i ro e
hoje é uma das prin ci pa is ati vi da des es por ti vas de in -
te gra ção en tre o ani mal e o ho mem, le van do às are -
nas cen te nas de mi lha res de pes so as.

É im por tan te que esse pro je to seja apro va do,
vis to que, em pra ti ca men te to das as co mis sões por
que pas sou, hou ve in di ca ti vo de apro va ção do re la tó-
rio do Se na dor Mo re i ra Men des.

Ama nhã tam bém es ta rão em dis cus são os pre -
ca tó ri os ali men ta res, cujo pa ga men to mos tra-se de
di fí cil exe cu ção. Mi lha res de pes so as aguar dam pa-
ga men tos, às ve zes de pe que no va lor, que se pro-
cras ti nam ao lon go dos anos, pra ti ca men te trans for-
man do-se num pro ces so de su ces são, por que aque le
que tem di re i to ao be ne fí cio nor mal men te aca ba fa le-
cen do sem con se guir re ce bê-lo.

O Mi nis tro Pe dro Ma lan foi gen til e, jun ta men te
com sua equi pe, teve vá ri as dis cus sões co nos co,
bus can do ve ri fi car o que era pos sí vel li be rar para que
os go ver nos es ta du a is pu des sem pa gar seus pre ca-
tó ri os. São Pa u lo deve pra ti ca men te R$2,5 bi lhões
em pre ca tó ri os ali men ta res. Se gun do o Go ver na dor,
há pos si bi li da de de pa gar cer ca de R$500 mi lhões.
Sei que é pou co, mas é um re i ní cio, por que há anos
os go ver nos não con se guem pa gar pre ca tó ri os, sen -
do os re cur sos usa dos para ou tros fins.

Há de se res ta be le cer o flu xo na tu ral do de pó si-
to ju di ci al, para que o re i vin di can te pos sa re ce ber o
que a Jus ti ça de ter mi nar.

Faço o ape lo para a apro va ção des se pro je to.

10604 Qu in ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    447JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, 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. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
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 a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, gos ta ria de re gis trar que con -
si de ro im por tan te a de ci são de V. Exª de ter in clu í do
na ses são do Con gres so Na ci o nal de hoje o pro je to
de con ver são em lei da Me di da Pro vi só ria nº 2.175,
um an se io dos au di to res das mais di ver sas áre as go -
ver na men ta is, dos mem bros da Una fis co, que fi ze ram
um ape lo a V. Exª.

Re for ço o ape lo para que to dos os Srs. Se na do res
com pa re çam à ses são do Con gres so Na ci o nal, às 14
ho ras e 30 mi nu tos, quan do essa ma té ria e a vo ta ção
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al es ta rão na pa u ta.

Era o re gis tro que que ria fa zer.
O SR. PRESIDENTE(Mo za ril do Ca val can ti) –

Apro ve i to a opor tu ni da de para ra ti fi car a fala de V.
Exª, fa zen do tam bém um ape lo às Srªs e aos Srs. Se -
na do res e De pu ta dos que por aca so es te jam nos ou -
vin do para que com pa re çam à ses são do Con gres so
Na ci o nal hoje, às 14 ho ras e 30 mi nu tos.

Con ta mos com a pre sen ça de to dos.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
A Pre si dên cia co mu ni ca que os Srs. Se na do res

Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá, Car los Be zer ra e Edu -
ar do Si que i ra Cam pos en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos na for ma re gi men tal.

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, tive a opor tu-
ni da de de re a li zar um es tu do so bre as re la ções de
gê ne ro nos as sen ta men tos ru ra is, com base no li vro
in ti tu la do Com pa nhe i ras de luta ou “co or de na do ras
de pa ne las”?, das pes qui sa do ras Ma ria das Gra ças
Rua e Mi ri am Abra mo vay.

A obra, edi ta da em 2000 pela Orga ni za ção das
Na ções Uni das para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu-
ra (UNESCO), ana li sa as re la ções so ci a is de gê ne ro
nos as sen ta men tos ru ra is im plan ta dos en tre 1995 e
1998 no Bra sil. Me di an te o es tu do dos pa péis fe mi ni-
nos e mas cu li nos nes se con tex to so ci al, po lí ti co e
eco nô mi co he te ro gê neo e com ple xo, ela pro cu ra des -

ve lar as es tru tu ras so ci a is já in cor po ra das pe los as -
sen ta dos que com pro me tem o ple no exer cí cio da ci -
da da nia por re pro du zi rem as si me tri as de gê ne ro.

Obser ve-se que o li vro re sul ta de uma pes qui sa
quan ti tati va e qua li ta ti va de fô le go, re a li za da em seis
Esta dos: Ba hia, Ce a rá, Mato Gros so, Pa ra ná, Rio Gran -
de do Sul e São Pa u lo. Essa pes qui sa não só ofe re ce o
per fil de 2.880 ho mens e mu lhe res de 102 as sen ta men-
tos, como tam bém re ve la suas ati tu des e per cep ções
no to can te à edu ca ção, sa ú de, se xu a li da de, tra ba lho,
par ti ci pa ção, po der e pro pri e da de da ter ra.

Per fil dos as sen ta dos

A pes qui sa des cri ta em Com pa nhe i ras de luta
ou “co or de na do ras de pa ne las”? mos tra que a po pu-
la ção dos as sen ta men tos não se con for ma aos es te-
reó ti pos vi gen tes para o meio ru ral. Nela, pre do mi-
nam os ho mens, sen do a pro por ção dos sol te i ros mu -
i to su pe ri or àque la exis ten te en tre as mu lhe res.
Obser vam-se, ain da, o pre do mí nio da fa mí lia nu cle ar
(com pos ta, em mé dia, por cin co ou seis mem bros), a
di mi nu i ção de fa mí li as ex ten sas, a re du ção do nú me-
ro de fi lhos e a es cas sa pre sen ça de cri an ças com
me nos de 14 anos1.

Via de re gra, os as sen ta dos pas sa ram por in-
ten so pro ces so mi gra tó rio, são re la ti va men te jo vens,
pro fes sam uma re li gião (os ca tó li cos são de lon ge os
mais nu me ro sos, se gui dos dos evan gé li cos) e dis-
põem de es cas sas op ções de la zer. As mais co muns,
para am bos os se xos, são de sen vol vi das no pró prio
âm bi to do més ti co: con ver sar com vi zi nhos, ou vir rá -
dio, ver TV,vi si tar pa ren tes e brin car com os fi lhos. To -
das as ou tras op ções de la zer de man dam des lo ca-
men to para es pa ços ex tra do més ti cos e são exer ci das
por um nú me ro sig ni fi ca ti va men te ma i or de ho mens,
ex ce ção fe i ta ao acom pa nha men to de de vo ções re li-
gi o sas e às brin ca de i ras com cri an ças.

Essas pes so as, na ma i o ria dos ca sos, tra ba-
lham nos pró pri os as sen ta men tos: os ho mens pre do-
mi nam na agri cul tu ra e na pe cuá ria; as mu lhe res no
lar, em bo ra te nham um per fil ocu pa ci o nal mu i to mais
di ver si fi ca do que eles2.

O grau de es co la ri da de dos as sen ta dos va ria con -
for me o sexo e a ida de. De fato, os fi lhos – so bre tu do as
me ni nas – pos su em per cen tu a is de es co la ri da de sig ni-
fi ca ti va men te mais ele va dos que os pais, o que su ge re
im por tan tes mu dan ças edu ca ci o na is em cur so.

¹A fa mí lia ex ten sa di fe ren cia-se da nu cle ar (re u nião de pai, mãe e 
fi lho) por que tam bém in cor po ra pa ren tes e agre ga dos.
²O tra ba lho da mu lher fora de casa, como se verá adi an te, pa re ce
in vi sí vel nos as sen ta men tos, ex ce to no Rio Gran de do Sul e no
Pa ra ná.
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Edu ca ção e mu dan ça so ci al

Com base no pres su pos to de que a es co la ri da de
como ques tão de gê ne ro está su pe ra da no Bra sil, a
pes qui sa pers cru tou os pa péis fe mi ni nos e mas cu li nos
na es co la, as opor tu ni da des de es tu do, o va lor atri bu í do
à es co la, a qua li da de e as con di ções lo ca is de en si no e
o im pac to do tra ba lho so bre a edu ca ção de jo vens.

Os da dos ana li sa dos apon tam sig ni fi ca ti vos
acha dos na es fe ra da edu ca ção nos as sen ta men tos
ru ra is. O pri me i ro diz res pe i to ao gran de va lor que os
as sen ta dos atri bu em à edu ca ção: eles re co nhe cem
sua im por tân cia ins tru men tal de am pli ar as opor tu ni-
da des na vida, seu po der de con fe rir ma i or au to no mia
na re la ção com o ou tro e sua li ga ção com a ca pa ci da-
de de com pre en der os di re i tos de ci da da nia. Daí por
que são ca pa zes de mu i tos es for ços para su pe rar
tan to os obs tá cu los ao pros se gui men to dos es tu dos,
como a ba i xa qua li da de do en si no e as di fí ce is con di-
ções de fre qüên cia à es co la nos as sen ta men tos. O
se gun do acha do re la ci o na-se ao fato de que, em bo ra
a es co la ri da de seja ge ral men te ba i xa en tre os as sen-
ta dos, es tes ain da são um pou co mais es co la ri za dos
que o con jun to do meio ru ral bra si le i ro. A ter ce i ra e a
quar ta des co ber ta si na li zam uma enor me trans for-
ma ção edu ca ci o nal de uma ge ra ção para a ou tra: os
jo vens são mu i to mais es co la ri za dos do que os adul -
tos, e as mu lhe res, mais que os ho mens.

Ora, na con di ção de por ta do ras do ní vel de es -
co la ri da de mais ele va do do seu meio, as mu lhe res jo -
vens são as pos sí ve is agen tes de mu dan ça cul tu ral
nos as sen ta men tos ru ra is, es pe ci al men te no que se
re fe re às re la ções de gê ne ro.

No rit mo des se pro ces so ver ti gi no so de mu dan-
ça, aliás, as mu lhe res, de for ma ge ral, pro cu ram ven -
cer as di fi cul da des de con ci li ar os es tu dos com a ro ti-
na do més ti ca. Mu i to mais do que os ho mens, elas
ten tam re to mar os es tu dos, tal vez pela ne ces si da de
de en si nar os fi lhos, tal vez pelo de se jo de re cu pe rar
algo que não ob ti ve ram no pas sa do.

Con tu do, per ce be-se que a edu ca ção não ape -
nas se mos tra in su fi ci en te para su pe rar as as si me tri-
as de gê ne ro, como ain da re pro duz de si gual da des
en tre ho mens e mu lhe res, a co me çar pelo aces so.
Bas ta lem brar que as jo vens des fru tam de ma i o res
opor tu ni da des de es tu do que os ra pa zes por que são
con si de ra das des qua li fi ca das para o tra ba lho no
cam po, en quan to eles, des de cedo, são con vo ca dos
e têm de aban do nar a es co la.

Se xu a li da de e sa ú de re pro du ti va

Se gun do as au to ras, a es fe ra da sa ú de se xu al e
re pro du ti va nos as sen ta men tos ca rac te ri za-se pela

pre sen ça de acen tu a das cli va gens de gê ne ro. Estas
se ex pres sam na idéia de que as mu lhe res de vem ser
con ti das, in clu si ve a pon to de ig no ra rem com ple ta-
men te a dis cus são so bre o tema, en quan to os ho-
mens têm o di re i to ao exer cí cio li vre e in con se qüen te
de sua se xu a li da de.

De fato, os es te reó ti pos fe mi ni nos e mas cu li nos
são ge ne ra li za dos en tre os as sen ta dos e exer cem
for te im pac to so bre suas per cep ções, suas ati tu des e
seus com por ta men tos no to can te à vir gin da de, à con -
tra cep ção, à gra vi dez (in clu si ve a pre co ce), ao abor to,
e à pre ven ção das do en ças se xu al men te trans mis sí-
ve is (DSTs) e da Sín dro me da Imu no de fi ciên cia
Adqui ri da (AIDS). Co bra da so men te da mu lher, a vir -
gin da de cons ti tui sím bo lo de sua ho nes ti da de. O ca -
sa men to con fi gu ra o pas sa por te fe mi ni no para a vida
se xu al, mas a exi gên cia do re ca to per ma ne ce. Daí a
ver go nha e o re ce io que obs tru em a bus ca de con sul-
tas gi ne co ló gi cas – já qua se ina ces sí ve is de vi do à
dis tân cia dos ser vi ços de sa ú de – e a con se qüen te
pre ven ção do cân cer de mama e o de colo ute ri no
me di an te a re a li za ção dos exa mes es pe cí fi cos.

Note-se que so bre a mu lher re cai a res pon sa bi-
li da de to tal por pre ve nir a gra vi dez, sa u da da en tre as
ca sa das – mes mo se ado les cen tes – e con de na da
en tre as sol te i ras. Con tu do, não se to le ra a prá ti ca do
abor to em ne nhu ma cir cuns tân cia, sen do ela mo ti vo
até para a ex pul são, o que tam bém cos tu ma ocor rer
com aque les que fa zem uso de dro gas ilí ci tas.

O con su mo de ál co ol, so bre tu do aguar den te, é
dis se mi na do en tre os ho mens de to das as ida des e
eri ge-se em pro ble ma sé rio dos as sen ta men tos, seja
por le var à di la pi da ção pa tri mo ni al, seja por de sen ca-
de ar a vi o lên cia do més ti ca. Esta vi ti ma pre fe ren ci al-
men te as mu lhe res, que so frem agres sões fí si cas fre -
qüen tes, além de se rem sub me ti das à vi o lên cia sim -
bó li ca de ver suas ati vi da des e todo o di nhe i ro da
casa sob o con tro le dos ho mens.

Os as sen ta dos con si de ram a Aids uma do en ça
es sen ci al men te mas cu li na, ig no ran do por com ple to
que ela tem se alas tra do por in ter mé dio das mu lhe res,
qua se sem pre con ta mi na das por seus par ce i ros fi xos.
O ba i xo ní vel de in for ma ção e o medo do es tig ma ini -
bem a ado ção de prá ti cas se xu a is res pon sá ve is e pre -
ven ti vas, au men tan do a vul ne ra bi li da de de to dos.
Entre tan to, são as mu lhe res as mais vul ne rá ve is nes se
ce ná rio de in for ma ção im per fe i ta e de pre cá rio aces so
aos ser vi ços sa ni tá ri os, já que os pró pri os agen tes de
sa ú de com par ti lham dos es te reó ti pos que in cen ti vam
ati tu des fe mi ni nas de ris co, como a subs ti tu i ção do uso 
de pre ser va ti vo pela con fi an ça na fi de li da de con ju gal.
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O tra ba lho fe mi ni no nos as sen ta men tos ru ra is

A dis tri bu i ção de ocu pa ções dos as sen ta dos,
numa aná li se de su per fí cie, pa re ce cor ro bo rar o es te-
reó ti po se xu al clás si co so bre a di vi são de ta re fas e o
seu va lor in trín se co: os ho mens res pon sa bi li zam-se
pe las ati vi da des pro du ti vas e re mu ne ra das, es pe ci al-
men te as agro pe cuá ri as; en quan to as mu lhe res se li -
mi tam a cu i dar de suas pró pri as ca sas, sem re mu ne-
ra ção. Já uma aná li se mais pro fun da re ve la a in vi si bi-
li da de ca rac te rís ti ca do tra ba lho fe mi ni no, re a li za do
em jor na da du pla ou tri pla.

Com efe i to, mais da me ta de das as sen ta das de -
di cam-se ao tra ba lho pro du ti vo3 numa jor na da se ma-
nal, se gun do elas, de até quin ze ho ras4. Essas mu lhe-
res ca pi nam, cor tam, plan tam, co lhem, cul ti vam hor -
tas, cri am aves e pe que nos ani ma is, sen do res pon sá-
ve is por três quar tos da pro du ção des ti na da ao con -
su mo da fa mí lia. Ro tu la do como “aju da”, o tra ba lho
de las não ga nha vi si bi li da de, seja pelo en ten di men to
de que é ex ten são dos pa péis fe mi ni nos de mãe, es -
po sa, dona de casa e pro ve do ra de ne ces si da des,
seja pelo fato de não ser re mu ne ra do.

No âm bi to fa mi li ar, as mu lhe res ge ram, cu i dam
da sa ú de e da edu ca ção, dão aten ção aos ido sos, or -
ga ni zam e man têm a casa, la vam, pas sam, co zi nham
e cos tu ram. Com es ses afa ze res, li ga dos à re pro du-
ção bi o ló gi ca e so ci al da fa mí lia e es sen ci a is à cons -
tru ção de no vos pa péis fe mi ni nos e mas cu li nos no
mun do atu al, elas ocu pam to dos os seus dias e mu i-
tas das suas no i tes. Mas isso tam pou co é vis to como
tra ba lho, tal vez por não ser re mu ne ra do e por não se
des vin cu lar do afe to.

Mu i tas ve zes, a jor na da do tra ba lho fe mi ni no
ain da in clui a re a li za ção de ati vi da des co mu ni tá ri as
na base do vo lun ta ri a do, con si de ra das tão “na tu ra is”
quan to o tra ba lho do més ti co. Isso por que se en ten de
que a vida da mu lher só tem sen ti do quan do pos ta em 
fun ção dos ou tros, para os ou tros. Assim, em bo ra ela
apre sen te um per fil ocu pa ci o nal bem mais di ver si fi ca-
do do que o ho mem, o pa drão de su bor di na ção e in vi-
si bi li da de de seu tra ba lho é idên ti co àque le en con tra-
do nos de ma is con tex tos do meio ru ral bra si le i ro.

³Re ce be essa de no mi na ção o con jun to de ati vi da des que pro du zem
ser vi ços e bens de con su mo para o mer ca do, ge ran do ren da.
4Di fe ren te men te das tra ba lha do ras ur ba nas, que têm que sair de
casa para re a li zar suas ta re fas ex tra do més ti cas, no meio ru ral é
di fí cil se pa rar o tra ba lho re a li za do na hor ta, no quin tal e no ro ça-
do, do co ti di a no da casa. Isso, pos si vel men te, leva a uma su bes ti-
ma ção, pe las pró pri as mu lhe res, da jor na da de di ca da à ati vi da de
agro pe cuá ria, e con tri bui para a in vi si bi li da de do seu tra ba lho.

Na ver da de, não se con si de ra tra ba lho o que ela 
faz, mas algo si tu a do em um pon to in de fi ni do en tre o
ócio, o afe to fa mi li ar e o la zer. Por isso, os as sen ta dos
de am bos os se xos atri bu em ma i or va lor à ta re fa
quan do a exe cu ta um ho mem.

Nes sa ló gi ca que nega à mu lher o sta tus de tra -
ba lha do ra, não há es pa ço nem pri o ri da de para dis cu-
tir a ne ces si da de de cons tru ção de cre ches nos as -
sen ta men tos. Tam pou co há es pa ço para que a mu-
lher tome par te dos pro ces sos de ci só ri os so bre a pro -
du ção ou par ti ci pe do con tro le dos in gres sos pro ve ni-
en tes do seu tra ba lho.

Não sen do re co nhe ci da como pro du to ra de bens
e ge ra do ra de ri que zas, a as sen ta da não tem aces so
às tran sa ções co mer ci a is e ban cá ri as, à as sis tên cia
téc ni ca nem à tec no lo gia. Sem con se guir trans for mar
sua ca pa ci da de de ge rar ren da em au to no mia e po der,
ela fica ape nas com as res pon sa bi li da des, es pe ci al-
men te as que se res trin gem aos li mi tes da casa. Estas, 
ape sar do tra ba lho fe mi ni no fora do lar e do dis cur so
de igual da de dos as sen ta dos, não fo ram di vi di das com 
o ho mem. Assim, per ma ne ce in ques ti o na da a di vi são
se xu al do tra ba lho e res tam pre ser va dos os es pa ços
de po der de cada um dos se xos.

Pro pri e da de da ter ra, ava li a ções e ex pec ta ti vas

De acor do com as pes qui sa do ras, as ati tu des dos
as sen ta dos quan to à pro pri e da de da ter ra es tão car re-
ga das de am bi güi da de. Mu i tos de se jam ser pro pri e tá ri-
os para nun ca mais ter pa trão, para ter se gu ran ça, para
ga ran tir a he ran ça dos fi lhos no fu tu ro. Ao mes mo tem -
po, re ce i am ter de en fren tar so zi nhos as re gras do mer -
ca do e te mem que a ti tu la ção da pro pri e da de des trua
os as sen ta men tos por vi a bi li zar a ven da dos imó ve is.
Esse pa ra do xo é le va do ao ex tre mo no caso das mu lhe-
res, que são as que mais re ce i am a ti tu la ção e tam bém
mais al me jam ser “do nas da ter ra”, res pec ti va men te
pelo medo de li dar com tran sa ções fi nan ce i ras e pelo
de se jo de le gar a pro pri e da de aos fi lhos.

Entre tan to, são pou cas as mu lhe res ca pa zes de 
for ma li zar esse le ga do por si pró pri as, já que o ca das-
tra men to se re ve la uma ins ti tu i ção mas cu li na por ex -
ce lên cia. De fato, ape nas 12,6% das as sen ta das – se -
gun do o Cen so da Re for ma Agrá ria – pos su em ca-
das tro como ti tu la res de ter ras, o que re fle te o seu dé -
fi cit de ci da da nia e sua in vi si bi li da de eco nô mi ca.

Lon ge de fun dar-se em um im pe di men to le gal –
que ine xis te –, essa per cen ta gem ín fi ma deve-se às
ati tu des que re for çam as as si me tri as de gê ne ro to ma-
das por as sen ta dos, agen tes dos mo vi men tos so ci a is
e en car re ga dos ins ti tu ci o na is do ca das tro.

Des ta que-se, de iní cio, a pos tu ra dos téc ni cos
do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá -
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ria (INCRA), ins ti tu i ção res pon sá vel pelo ca das tra-
men to. Nes te, eles pri o ri zam os ho mens, só ace i tan-
do a ti tu la ri da de fe mi ni na em três ca sos: quan do a
mu lher é sol te i ra, vi ú va ou se pa ra da; quan do o ho-
mem não pre en che al guns dos re qui si tos eli mi na tó ri-
os do ca das tra men to e quan do ele tem pro ble mas de
sa ú de ou de al co o lis mo.

Vale di zer que es ses téc ni cos nada mais fa zem
do que se guir a po lí ti ca de as sen ta men to do ór gão
que en ca ra o ho mem como ca be ça do ca sal e a mu -
lher como sua de pen den te. Assim, se o ca das tra do
mor re, o pri mo gê ni to (e não a mãe) as su me a ti tu la ri-
da de; se a ca das tra da se casa, ela per de a ti tu la ri da-
de para o ma ri do.

Enfa ti ze-se, ain da, o com por ta men to dos agen tes
so ci a is, no me a da men te da que les que in te gram os mo vi-
men tos de tra ba lha do res en vol vi dos no pro ces so de se -
le ção para o as sen ta men to. Essas pes so as, via de re gra
do sexo mas cu li no, re ú nem-se em as sem bléia com os
re pre sen tan tes do con se lho mu ni ci pal do de sen vol vi-
men to ru ral e das en ti da des mu ni ci pa is e es ta du a is com
vis ta a es co lher quem – en tre os no mes apro va dos pelo
Incra – será con tem pla do com par ce las de ter ra. A es co-
lha qua se nun ca re cai so bre as mu lhe res.

Por fim, são tam bém re le van tes as ati tu des dos
as sen ta dos que aca bam por re for çar a si tu a ção de
de pen dên cia fe mi ni na: os ho mens acham “na tu ral”
se rem os ti tu la res do ca das tro, en quan to as mu lhe res
não pos su em os do cu men tos pes so a is exi gi dos para
o ca das tra men to nem para o aces so aos me ca nis-
mos de pro te ção do tra ba lho5.

Logo, quan do ocor re a se pa ra ção do ca sal as sen-
ta do, a mu lher en fren ta uma si tu a ção bem di fí cil. Vê-se
obri ga da a sair do lote, qua se sem pre ca das tra do no
nome do ma ri do, pois a par ce la de ter ra não pode ser
le gal men te di vi di da6. Não fos se o bas tan te, ela se quer
con ta com a pos si bi li da de de re que rer al gum tipo de
pen são, uma vez que o ma ri do não pos sui ren da.

5Pa ra ca das trar-se, o in te res sa do deve apre sen tar os se guin tes
do cu men tos: re gis tro ge ral de iden ti fi ca ção, cer ti fi ca do de pes soa
fí si ca, car te i ra de tra ba lho, cer ti fi ca do de re ser vis ta, ates ta do de
an te ce den tes cri mi na is, cer ti dão de ca sa men to e cer ti dão de re -
gis tro de eman ci pa ção para os sol te i ros me no res de 21 e ma i o-
res de 16 anos. Me re ce des ta que, en tre os do cu men tos ne ces sá-
ri os ao des fru te dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os, o Blo co de No tas
ou Blo co do Pro du tor, que ca rac te ri za o in di ví duo como tra ba lha-
dor ru ral au tô no mo e mos tra-se con di ção, no caso das mu lhe res,
para o re ce bi men to do sa lá rio-ma ter ni da de.
6par ce la não pode ser di vi di da por três ra zões: pri me i ro, por que
cor res pon de ao ta ma nho mí ni mo do mó du lo ru ral, não sen do
pas sí vel de di vi são le gal; se gun do, por que o mó du lo ru ral é o ne -
ces sá rio para vi a bi li zar a pro du ção para o sus ten to de uma fa mí-
lia, não duas; ter ce i ro, por que a fal ta do tí tu lo de pro pri e da de da
ter ra não per mi te que a par ce la en tre na par ti lha de bens.

Ape sar des ses con tra pon tos, os as sen ta dos –
na sua ma i o ria – es tão sa tis fe i tos com a re for ma agrá -
ria, tri bu tan do-lhe os cré di tos de uma vida mais dig na,
se gu ra e de me lhor qua li da de. Cri ti cam, po rém, a po -
lí ti ca agrí co la do go ver no e a pre ca ri e da de do equi pa-
men to so ci al nos as sen ta men tos, es pe ci al men te nas
áre as de edu ca ção, cul tu ra, sa ú de e la zer.

So bre os seus so nhos para o fu tu ro, eles en fa ti-
zam a es pe ran ça de ter sa ú de, edu ca ção e tra ba lho,
ra ra men te fa zen do re fe rên cia a pro je tos pes so a is.
To dos, sem ex ce ção, so nham com uma vida me lhor
e um fu tu ro dig no para os fi lhos: os ho mens de se jam
que eles per ma ne çam no cam po; as mu lhe res que -
rem que eles es tu dem e se jam pro fis si o na is va lo ri-
za dos. Nes se sen ti do, exis te a ex pec ta ti va de que
se jam de se nha das po lí ti cas pú bli cas ca pa zes de ga -
ran tir a per ma nên cia dos as sen ta men tos, me di an te
a ins ti tu i ção de me ca nis mos que su pe rem a for te
ten são en tre os in cen ti vos para fi car (que afe tam so -
bre ma ne i ra os adul tos) e os es tí mu los para sair (que
atin gem prin ci pal men te os jo vens, as mo ças em par-
ti cu lar).

Re gis trem-se, a pro pó si to, duas mu dan ças im-
por tan tes no dis cur so e na prá ti ca fe mi ni na nos as -
sen ta men tos. A mu lher mais jo vem já não con fe re
ao ca sa men to o sta tus de pro je to cen tral de sua
vida, hoje vol ta da ao es tu do, à pos si bi li da de de tra -
ba lhar e de ser in de pen den te. Ela e as ou tras mos -
tram-se com pro me ti das tam bém com o que acon te-
ce fora do as sen ta men to, lon ge dos li mi tes do lar:
so nham com a mu dan ça so ci al e po lí ti ca do País vi -
a bi li za da pela jus ti ça so ci al que acre di tam ter lu gar
com a me lhor dis tri bu i ção das opor tu ni da des, a eli -
mi na ção do so fri men to e da fome e a ver da de i ra re -
for ma agrá ria.

Per cep ções de gê ne ro e ci da da nia

Como em to das as so ci e da des, tam bém nos as -
sen ta men tos exis tem nor mas de com por ta men to que 
são apli ca das a to dos e a cada um de seus mem bros.
As nor mas so ci a is ve i cu lam os pa péis es pe ra dos dos
in di ví du os, fa zen do com que haja uma cer ta re gu la ri-
da de de ações e pen sa men tos, den tro de uma ló gi ca
de gê ne ro. Assim, es pe ra-se da mu lher vir tu de e fra -
gi li da de, en quan to cre di ta-se ao ho mem o ins tin to ir -
re freá vel e a for ça.

Os re sul ta dos da pes qui sa sob exa me não fo -
gem a essa ló gi ca. Con tu do, eles in di cam di fe ren ças
mar can tes en tre ho mens e mu lhe res no to can te à li -
ber da de de com por ta men to, às per cep ções e ao
exer cí cio dos di re i tos, de nun ci an do a mu dan ça que
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está em cur so nas re la ções de gê ne ro nos as sen ta-
men tos ru ra is do País.

É ver da de que os as sen ta dos de am bos os se -
xos com par ti lham um mo de lo em que a ima gem fe mi-
ni na agre ga atri bu tos de in fe ri o ri da de, su bor di na ção,
cons tran gi men to e medo, e a ima gem mas cu li na in-
cor po ra as ca rac te rís ti cas de su pe ri o ri da de, for ça, co -
ra gem e li ber da de em to das as suas acep ções. Esse
mo de lo é trans mi ti do às no vas ge ra ções me di an te
pa drões de so ci a li za ção que di fe ren ci am cla ra men te
me ni nos e me ni nas.

Nada dis so, en tre tan to, per ma ne ce in ques ti o na-
do. As mu lhe res exi bem uma sur pre en den te ima gem
do seu pró prio sexo, pois acre di tam que a res pon sa-
bi li da de, a in te li gên cia e a ex pe riên cia são mais atri -
bu tos fe mi ni nos do que mas cu li nos, dis cor dan do da
opi nião dos ho mens. Tam bém se con si de ram mais
pa ci en tes e de di ca das e me nos me dro sas do que
eles as jul gam.

Cha ma a aten ção no dis cur so dos as sen ta dos
uma nova con cep ção de igual da de en tre ho mens e
mu lhe res, o que abre pos si bi li da des para no vas for -
mas de pen sar e de agir. Essa nova con cep ção su ge-
re que não há di fe ren ças na for ma de edu car e na cri -
a ção dada aos fi lhos e às fi lhas, so bre tu do no que se
re fe re às ta re fas do més ti cas. Atu al men te, mu i tas mu -
lhe res re co nhe cem a di fe ren ci a ção de pa péis que
elas mes mas im põem aos seus fi lhos e lu tam por su -
pe rar tais de si gual da des.

Esses si na is de mu dan ça nas re la ções de gê ne-
ro tam bém se ma ni fes tam quan do são co lo ca das em
tela as per cep ções so bre os di re i tos da mu lher. A
igual da de en tre os se xos no cam po nor ma ti vo está
re la ti va men te es ta be le ci da nas per cep ções de ho-
mens e mu lhe res. To da via, no mun do das prá ti cas
efe ti vas, os ho mens ain da pos su em mais opor tu ni da-
des (de tra ba lhar, de to mar de ci sões etc.) do que as
mu lhe res, em bo ra não te nham tan ta cons ciên cia des -
sa dis cre pân cia quan to elas.

A di vi são se xu al do tra ba lho gera con se qüên ci-
as so bre a per cep ção dos di re i tos. O con fi na men to
das mu lhe res no es pa ço do més ti co e o fato de so-
men te os ho mens te rem aces so ao mun do pú bli co fa -
zem com que as di fe ren ças no exer cí cio da ci da da nia
se jam ace i tas como na tu ra is.

Logo, ho mens e mu lhe res apre sen tam re pre-
sen ta ções dis tin tas para a ex pres são “di re i tos da mu -
lher”. Sem per cep ção efe ti va do que seja isso, os ho -
mens pri me i ro in di cam atri bu tos sub je ti vos de gê ne ro
(por exem plo, sa cri fí cio, sin ce ri da de, pa ciên cia), de-
po is se re fe rem a me lho res con di ções de vida

não-ma te ri al (ter dig ni da de, não so frer vi o lên cia, não
ser hu mi lha da, não ser ofen di da, ser va lo ri za da),
men ci o nam va lo res éti cos ge né ri cos (igual da de, jus ti-
ça, opor tu ni da de) e che gam aos atri bu tos do més ti cos
(cu i dar da casa, tra tar bem do ma ri do, cu i dar dos fi -
lhos, etc.). As mu lhe res, por sua vez, en ten dem di re i-
tos como ca rên ci as e ne ces si da des, sub je ti vas e ob -
je ti vas. Assim, no me i am pri me i ro as me lho res con di-
ções de vida não-ma te ri al e os di re i tos eco nô mi cos
(in clu si ve ao ca das tra men to, à pro pri e da de de ter ra e
à re mu ne ra ção do tra ba lho), ci tam a li ber da de, a in -
de pen dên cia e o di re i to de ir e vir, men ci o nam os atri -
bu tos sub je ti vos de gê ne ro e, por fim, cla mam pelo di -
re i to ao la zer.

Gê ne ro, par ti ci pa ção e po der nos
as sen ta men tos ru ra is

As de si gual da des de gê ne ro ex pres sas como
as si me tri as no exer cí cio dos di re i tos pos si vel men te
afe tam a par ti ci pa ção ci da dã das mu lhe res tan to no
que se re fe re à pos se e ao uso da ter ra quan to ao en -
vol vi men to no pro ces so de to ma da de de ci são nos
es pa ços de re pre sen ta ção dos as sen ta dos.

Em par te de vi do a es sas de si gual da des, a par ti-
ci pa ção das mu lhe res, nos as sen ta men tos, sur ge co -
mo7 uma ini ci a ti va pri va da, in di vi du al ou fa mi li ar, não
sen do ob je to de dis cus são nas as sem bléi as e re u-
niões. Essa par ti ci pa ção di fe re subs tan ci al men te da -
que la ve ri fi ca da nos acam pa men tos.

Nes tes, a ati vi da de par ti ci pa ti va de ho mens e
mu lhe res pa re ce mar ca da pelo ím pe to da con quis ta
da ter ra e pela ex cep ci o na li da de do con tex to de con -
fli to e luta. O pa pel exer ci do pe las mu lhe res afi gu ra-se
fun da men tal nes se es tá gio. Além do tra ba lho re pro-
du ti vo, de sus ten to e apo io à mo bi li za ção, ve ri fi ca-se
que são elas que, mu i tas ve zes, to mam a fren te da
luta, seja como par te da es tra té gia de en fren ta men to
aos seus opo si to res, seja em de fe sa e pro te ção de
seus com pa nhe i ros8. Ain da as sim, elas per ma ne cem
em se gun do pla no nos pro ces sos de ne go ci a ção po lí-
ti ca, ca ben do pre do mi nan te men te aos ho mens o pa -
pel de to ma do res de de ci são.

7Sob a pers pec ti va de gê ne ro, a par ti ci pa ção é sem pre po lí ti ca e
ex pres sa a bus ca de au to no mia, po den do en vol ver tan to po si-
ções de en fren ta men to, como de co la bo ra ção e com po si ção de
in te res ses.
8e las par ti ci pam dos sa ques e das mo bi li za ções, so frem a re pres-
são po li ci al tan to quan to os ho mens e cons ti tu em e im por tan te
ele men to es tra té gi co na me di da em que le gi ti mam a ocu pa ção
pela pre sen ça da fa mí lia.
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A re la ti va eqüi da de en tre os se xos, ob ser va da
no am bi en te dos acam pa men tos, se es gar ça e per -
de sig ni fi ca do nos as sen ta men tos. Uma vez con-
quis ta da a ter ra, pa re ce ocor rer a ro ti ni za ção da
ação co le ti va, com im pac to so bre a par ti ci pa ção de
am bos os se xos, em bo ra a fe mi ni na fi que mu i to
mais res tri ta. Além dos car gos tra di ci o nal men te re-
ser va dos às mu lhe res (pro fes so ras e agen tes de sa -
ú de), elas ocu pam – quan do mu i to – po si ções me-
no res, su bal ter nas e au xi li a res na es tru tu ra or ga ni-
za ci o nal da li de ran ça dos as sen ta men tos, ba si ca-
men te vol ta das para as ro ti nas ad mi nis tra ti vas: se-
cre tá ria, te sou re i ra, mem bro do con se lho fis cal.

Essa ba i xa par ti ci pa ção das mu lhe res nas
ins tân ci as de po der dos as sen ta men tos pode ser
ex pli ca da pela ocor rên cia de três fa to res: pri me i ro,
pe las con vic ções dos as sen ta dos de am bos os se -
xos quan to aos pa péis e às li mi ta ções de ho mens
e mu lhe res no exer cí cio das ati vi da des as so ci a ti-
vas, in clu si ve de li de ran ça; se gun do, pe las as si-
me tri as das re la ções de po der en tre ho mens e
mu lhe res, que im põem cons tran gi men tos di ver sos
à par ti ci pa ção fe mi ni na; ter ce i ro, pe las bar re i ras
for ma is – ins cri tas em re gi men tos ou es ta tu tos – e 
in for ma is exis ten tes nos as sen ta men tos, que li mi-
tam os di re i tos de par ti ci pa ção às mu lhe res ca-
das tra das, ou só ci as das co o pe ra ti vas, ex clu in do
as ou tras. Ade ma is, par ti ci par re quer tem po, lo cal
para de i xar os fi lhos, pos si bi li da de de vi a jar e de
fa zer cur sos e a dis po ni bi li da de de re cur sos fi nan-
ce i ros para pa gar uma men sa li da de à as so ci a ção,
con di ções que fal tam às as sen ta das.

À gui sa de con clu são

O tí tu lo Com pa nhe i ras de luta ou “co or de na-
do ras de pa ne las”? não in tro duz um es tu do so bre
mu lhe res, em bo ra no me ie uma pes qui sa so bre re -
la ções so ci a is que pri vi le gia a pers pec ti va de gê ne-
ro, tão cara ao fe mi nis mo. Ele re fle te, isto sim, uma
pos tu ra po lí ti ca de va lo ri za ção das po pu la ções
mar gi na li za das, par ti cu lar men te o seg men to do
meio ru ral mais ex clu í do e vul ne rá vel em fun ção
das di fi cul da des de aces so aos ser vi ços de sa ú de,
as sis tên cia, in for ma ção e edu ca ção: as mu lhe res
as sen ta das.

A es co lha do ce ná rio de es tu do nada tem de ca -
su al, uma vez que os as sen ta men tos ru ra is re pre sen-
tam um es pa ço pri vi le gi a do para o de sen vol vi men to
de po lí ti cas pú bli cas vol ta das à pro mo ção da igual da-
de de gê ne ro. Pri me i ro, por que eles con tam com li mi-
tes es pa ci a is bas tan te de fi ni dos, pos su in do uma cer -
ta “ter ri to ri a li da de”. Se gun do, por que seu co ti di a no

está pa u ta do em re gu la men tos, di vi são de tra ba lho e
hi e rar quia que ca rac te ri zam or ga ni za ção. Ter ce i ro,
por que seus mem bros com par ti lham uma iden ti da de
so ci al (a de “as sen ta dos”) de cor ren te da ex pe riên cia
co mum de luta e da dis cri mi na ção por ve zes so fri da.
Qu ar to, por que agre gam um sig ni fi ca ti vo ca pi tal so ci-
al, con ce i to que tra duz as iden ti fi ca ções ba se a das
em va lo res com par ti dos que se re a li zam pela ne ga-
ção das de si gual da des exis ten tes na or dem do mer -
ca do9. Fi nal men te, por que apre sen tam uma his tó ria
mu i to pe cu li ar, im bri ca da na mo bi li za ção so ci al e num 
dis cur so que pri vi le gia a edu ca ção cul tu ral e a éti ca
da igual da de na par ti ci pa ção.

Não sur pre en de, pois, que a edu ca ção e, de
modo mais es pe cí fi co, a es co la ri da de se jam tão va lo-
ri za das nos as sen ta men tos por ho mens e mu lhe res,
que as en ca ram como via de su pe ra ção das bar re i ras
so ci a is exis ten tes. Ne las, além de meio de as cen são
so ci al e de au men to da em pre ga bi li da de, eles re co-
nhe cem o aces so pos sí vel aos bens cul tu ra is, à cons -
ci en ti za ção do mun do e à ca pa ci da de de trans for mar
a so ci e da de pelo co nhe ci men to dos pró pri os di re i tos
e de sen vol vi men to da ci da da nia.

Tra ta-se de uma idéia de edu ca ção tam bém com -
par ti lha da por Amart ya Sen, au tor do novo con ce i to de
de sen vol vi men to hu ma no ado ta do pela Orga ni za ção
das Na ções Uni das (ONU). Se gun do ele, a edu ca ção
exer ce im pac to po si ti vo so bre as re la ções so ci a is em
ge ral, e a ex pan são da es co la ri da de das mu lhe res pode 
re du zir a de si gual da de en tre os se xos.

Con tu do, se a es co la ri da de cons ti tui uma con -
di ção ne ces sá ria para trans for mar as re la ções de
gê ne ro nos as sen ta men tos ru ra is, me di an te a su pe-
ra ção das de si gual da des en tre ho mens e mu lhe res,
ela não se re ve la su fi ci en te. Isso por que, tam bém ali, 
o sis te ma es co lar re pro duz as ini qüi da des de gê ne ro
que or ga ni zam a es tru tu ra so ci al e cul tu ral como
todo. Ade ma is, a edu ca ção for mal pri vi le gia a pre pa-
ra ção dos in di ví du os para o mer ca do de tra ba lho
(área que en cer ra ní ti das des van ta gens para as mu -
lhe res), em de tri men to da ên fa se no de sen vol vi men-
to hu ma no.

9Com efe i to, os as sen ta men tos apre sen tam to das as con di ções
ins ti tu ci o na is e fun ci o na is para a exis tên cia do ca pi tal so ci al, a
sa ber: con tro le so ci al me di an te nor mas com par ti das pelo gru po e 
san ção, di fa ma ção ou cas ti go de in di ví du os trans gres so res; cri a-
ção de con fi an ça en tre os mem bros do gru po; co o pe ra ção co or-
de na da em ta re fas; re so lu ção de con fli tos; mo bi li za ção e ges tão
de re cur sos co mu ni tá ri os; le gi ti ma ção de lí de res; ge ra ção de tra -
ba lho em equi pe.
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Obser ve-se que, por um lado, a trans for ma ção
das re la ções de gê ne ro é, em gran de me di da, re sul ta-
do de pro gres si va e pro fun da mu dan ça cul tu ral, não
de cor ren do do sim ples au men to da es co la ri da de. Por
ou tro, as mu dan ças na es co la ri za ção fe mi ni na de ve-
rão pro du zir im pac tos subs tan ti vos so bre as re la ções
de gê ne ro ape nas a mé dio e lon go pra zos.

Não obs tan te, as jo vens mais es co la ri za das po -
dem tor nar-se, pro gres si va men te, im por tan tes agen -
tes na su pe ra ção das as si me tri as de gê ne ro e, des sa
ma ne i ra, me lho rar a qua li da de de vida e as opor tu ni-
da des fe mi ni nas no fu tu ro. Assim, pa re ce pro mis so ra
a des co ber ta de que as mo ças re gis tram o ní vel de
es co la ri da de mais ele va do dos as sen ta men tos.

Infe liz men te, não há avan ço si mi lar na es fe ra da
se xu a li da de, que apre sen ta enor mes as si me tri as de
gê ne ro, so bre tu do em fun ção do re ca to exi gi do das mu -
lhe res e da ou sa dia es pe ra da dos ho mens. A prá ti ca
des ses com por ta men tos e a fal ta de in for ma ção su fi ci-
en te para as se gu rar ati tu des res pon sá ve is e se gu ras
tor nam am bos os se xos vul ne rá ve is às do en ças se xu al-
men te trans mis sí ve is, es pe ci al men te a Aids.

Pre o cu pa so bre ma ne i ra a fal ta de pre ven ção
nos as sen ta men tos en tre ca sa is em união es tá vel,
gru po cada vez mais atin gi do pela do en ça. Essa ex -
pan são se deve não só à in fi de li da de con ju gal, mas
tam bém ao medo (fe mi ni no) de ne go ci ar o uso do pre -
ser va ti vo, o que po de ria pa re cer o rom pi men to do
pac to de con fi an ça mú tua.

Igual men te pre o cu pan te é a con vic ção de que
os as sen ta men tos cons ti tu em sis te mas fe cha dos,
pro te gi dos e in vul ne rá ve is aos pe ri gos de fora, in clu-
si ve ao con tá gio da do en ça. Isso, no en tan to, não con -
diz com a re a li da de, uma vez que os as sen ta dos têm
lon ga his tó ria como mi gran tes, mu i tos dos seus fa mi-
li a res tra ba lham nas ci da des vi zi nhas e seus fi lhos
ado les cen tes es tu dam nas ime di a ções.

Re gis tre-se, por opor tu no, que as nor mas de
gê ne ro im pri mem à se xu a li da de da mu lher as sen ta da
as ca rac te rís ti cas de sub mis são e de in fe ri o ri da de,
me di an te uma se ve ra dis ci pli na do cor po fe mi ni no.
Essa dis ci pli na im põe a vir gin da de, re cha ça o abor to
e co bra uma vi vên cia se xu al co me di da, que se re fle te
até na res pon sa bi li da de pela pre ven ção da gra vi dez.

A exem plo do que ocor re com a se xu a li da de, tam -
bém o tra ba lho fe mi ni no mos tra-se car re ga do de cli va-
gens e as si me tri as de gê ne ro. O des co nhe ci men to da
es pe ci fi ci da de que mar ca a con tri bu i ção das mu lhe res
no mun do do tra ba lho – e, por con se guin te, nos pro ces-
sos de de sen vol vi men to – fa vo re ce a su bes ti ma ção de
suas ati vi da des na fa mí lia e no es pa ço pro du ti vo, acen -
tu an do a idéia de in vi si bi li da de. O en fo que mais am plo

dado pe las pes qui sa do ras evi den cia que a ple na par ti-
ci pa ção das mu lhe res pode ser vi a bi li za da me di an te a
eli mi na ção das li mi ta ções que as mar gi na li zam ou as
tor nam in vi sí ve is, seja nas ati vi da des do més ti cas, seja
nas ati vi da des pú bli cas e pro du ti vas.

Vale re cor dar que a pes qui sa con fir ma que as
mu lhe res atu am em to das as ati vi da des do cam po.
Po rém, tan to o dis cur so fe mi ni no quan to o mas cu li no
dão a esse tra ba lho o ró tu lo de “aju da”, já que são os
ho mens que re ce bem e ad mi nis tram a ren da. Esse
dis cur so não en con tra res pal do se não na cren ça de
que as mu lhe res não têm ca pa ci da de fí si ca ou psi co-
ló gi ca de re a li zar as mes mas ati vi da des que os ho-
mens, em bo ra efe ti va men te o fa çam.

Note-se que a fa lá cia da “na tu ra li da de” da di vi-
são se xu al do tra ba lho vê-se des ve la da pela pes qui-
sa no mo men to em que as mu lhe res de cla ram-se não 
só tra ba lha do ras sem re mu ne ra ção em ati vi da des
pro du ti vas, mas ain da res pon sá ve is por ta re fas no
mun do do més ti co. Na ver da de, essa di vi são cons ti tui
uma amos tra da per sis tên cia da imer são da so ci e da-
de ru ra lis ta numa cul tu ra pa tri ar cal.

Con tu do, o novo já apa re ce: fica cla ro que as
mu lhe res ob je ti va men te ge ram ren da que se in cor po-
ra ao or ça men to fa mi li ar. Tal vez as sim se es te ja ges -
tan do, nos as sen ta men tos, o em brião de um novo pa -
pel fe mi ni no ru ral.

Hoje, no en tan to, a in vi si bi li da de do tra ba lho fe -
mi ni no re fle te-se na for ma como ele se di lui na co o pe-
ra ção fa mi li ar e no des co nhe ci men to, por par te das
mu lhe res, dos seus di re i tos so ci a is mais ele men ta-
res, como o aces so à ter ra. Mes mo na au sên cia de
res tri ções le ga is ao ca das tra men to, e ain da que as
mu lhe res te nham pas sa do pelo pro ces so de acam pa-
men to, os ca das tros são fe i tos em nome dos ma ri dos,
que tam bém são os ti tu la res do cré di to e os agen tes
de co mer ci a li za ção do que foi pro du zi do por am bos.
To da via, são fa to res de na tu re za cul tu ral e or ga ni za ci-
o nal que man têm as as si me tri as de gê ne ro no aces so
à ter ra. Eles se ex pres sam cla ra men te na me nor dis -
po ni bi li da de, en tre as mu lhe res, da do cu men ta ção
ne ces sá ria ao exer cí cio dos di re i tos de ci da da nia.

Por tan to, um dos gran des de sa fi os da re for ma
agrá ria con sis te em su pe rar as de si gual da des de gê -
ne ro no to can te à pro pri e da de. As mu lhe res pre ci sam
as su mir am pla men te os seus di re i tos, ob ter toda a
sua do cu men ta ção pes so al e ser ca das tra das como
be ne fi ciá ri as dos pro je tos de as sen ta men to ru ral em
ter mos de igual da de com os ho mens.

Exis te, ain da, um ou tro de sa fio a ven cer, des ta
fe i ta pe las en ti da des as so ci a ti vas que atu am nos as -
sen ta men tos: re cu pe rar os ga nhos de ca pi tal so ci al –
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co o pe ra ção, ação so li dá ria, en vol vi men to cí vi co – no
am bi en te de des mo bi li za ção que ca rac te ri za a fase
pós-con quis ta da ter ra.

Ape sar de tudo isso, cabe en fa ti zar que os re sul ta-
dos da pes qui sa mos tram que a vida nos as sen ta men-
tos ofe re ce pers pec ti vas mu i to me lho res do que a si tu a-
ção an te ri or de po bre za ou mi sé ria vi vi da pe los as sen-
ta dos. De uma par te, por que pos si bi li ta uma con di ção
mí ni ma de so bre vi vên cia ma te ri al. De ou tra, por que
con fe re dig ni da de a es sas pes so as, que ago ra con tam
com uma par ce la de ter ra onde po dem ter re si dên cia
fixa e ti rar o sus ten to com o seu pró prio tra ba lho.

Por todo o ex pos to ao lon go do pre sen te es tu do,
pode-se con clu ir que o li vro sob exa me im põe-se como
obra de re fe rên cia obri ga tó ria a to dos os que que i ram
es tu dar a ques tão de gê ne ro no Bra sil de ago ra em di -
an te. Ele au men ta sen si vel men te o cam po de co nhe ci-
men to des sas ques tões, so bre tu do no meio ru ral, es ti-
mu la a in cor po ra ção da pers pec ti va de gê ne ro aos mais 
di ver sos se to res da vida na ci o nal e fo men ta o de ba te de 
prá ti cas exem pla res so bre a au to no mia das mu lhe res
na luta con tra a po bre za, pelo ple no exer cí cio da ci da-
da nia e pela pro mo ção de uma cul tu ra de paz.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos oito 
anos, com a ex pan são da edu ca ção no Bra sil, a de fa-
sa gem en tre o nos so sis te ma edu ca ci o nal e os exis -
ten tes nos pa í ses mais de sen vol vi dos tem di mi nu í do
con si de ra vel men te. Ao mes mo tem po, nota-se cla ra-
men te que o au men to do ní vel de es co la ri da de de
nos sa po pu la ção tem sido um fa tor de ci si vo para as -
se gu rar a sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to so ci o-
e co nô mi co, a re du ção das di fe ren ças sa la ri a is, e ate -
nu ar o avan ço da po bre za e das de si gual da des.

Além dis so, não po de mos de i xar de con si de rar
que a ex pan são edu ca ci o nal tem sido igual men te um
fa tor de gran de im por tân cia para o au men to da pro du-
ti vi da de do tra ba lho, para a me lho ria da qua li da de
dos nos sos pro du tos, e para fa ci li tar uma me lhor in te-
gra ção bra si le i ra ao mun do glo ba li za do.

Na Co réia do Sul, por exem plo, no ta da men te
nas dé ca das de 1970 e 1980, as au to ri da des go ver-
na men ta is pro mo ve ram uma ver da de i ra re vo lu ção
edu ca ci o nal. Como re sul ta do, após vin te anos de in-
ves ti men tos ma ci ços em edu ca ção, a eco no mia co re-
a na deu um enor me sal to de qua li da de. A mas sa sa -
la ri al e a qua li da de de vida dos tra ba lha do res atin gi-
ram ní ve is se me lhan tes aos exis ten tes nos pa í ses
de sen vol vi dos, os seus pro du tos tor na ram-se al ta-
men te com pe ti ti vos no exi gen te mer ca do in ter na ci o-
nal e o mon tan te das ex por ta ções já era de qua se 150 
bi lhões de dó la res anu a is no fi nal da dé ca da de 90.

Em Ta i wan, ou tro “ti gre asiá ti co”, se gun do os pes -
qui sa do res em edu ca ção, en tre 1960 e 1990, a ex pan-
são edu ca ci o nal foi duas ve zes mais rá pi da do que no
Bra sil no mes mo pe río do. Se gun do es ses ana lis tas, não 
exis te qual quer dú vi da de que a gran de opor tu ni da de
para o Bra sil nes te iní cio de sé cu lo pas sa, ne ces sa ri a-
men te, por uma ace le ra ção sem pre ce den tes no rit mo
de ex pan são do sis te ma edu ca ci o nal e da qua li da de do
en si no. Aliás, como já dis se mos an te ri or men te, para o
nos so con ten ta men to, essa tem sido uma das ma i o res
pre o cu pa ções do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do-
so, in clu si ve elo gi a da e re co nhe ci da re cen te men te pela
Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU).

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vá ri os pro -
gra mas edu ca ci o na is e de tre i na men tos di re ci o na dos
es tão au xi li an do e com ple men tan do esta re vo lu ção si -
len ci o sa que o Go ver no Fe de ral está pro mo ven do em
todo o sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro. Um des ses pro-
gra mas me re ce toda a aten ção e é co or de na do pela
Agên cia de Edu ca ção para o De sen vol vi men to (AED). 

Na ver da de, a AED é um pro gra ma pú bli co e es -
pe ci al do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe que-
nas Empre sas (SEBRAE), em par ce ria com a Co mu ni-
da de Ati va, da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
com o Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen vol vi-
men to (PNUD), com a Orga ni za ção das Na ções Uni das
para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (UNESCO), e
com a So ci e da de do Co nhe ci men to (ARCA), uma
Orga ni za ção da So ci e da de Ci vil de Inte res se Pú bli co
(OSCIP), que tem como ob je ti vo mais im por tan te a me -
lho ria da ca pa ci ta ção e o tre i na men to de pes so as li ga-
das a mi cro e pe que nas em pre sas, go ver nos lo ca is, or -
ga ni za ções da imen sa rede de so li da ri e da de que se es -
pa lha pelo País afo ra, en fim, ca na is que es tão, de al gu-
ma ma ne i ra, iden ti fi ca dos com a idéia do de sen vol vi-
men to in te gra do e sus ten tá vel.

Em sua atu a ção, a AED pro cu ra ela bo rar e dis -
se mi nar um novo con ce i to de de sen vol vi men to, uma
nova ar ti cu la ção da dis tri bu i ção do co nhe ci men to e a
pre pa ra ção de agen tes di fu so res des ses no vos per fis.
Para co lo car em prá ti ca as suas idéi as, a AED pre o-
cu pa-se com cin co áre as de atu a ção: De sen vol vi-
men to Lo cal Inte gra do e Sus ten tá vel (DLIS), Empre -
en de do ris mo, Ca pi tal So ci al, Ges tão e Mi cro cré di to.

O DLIS ob je ti va a ado ção de uma nova me to do-
lo gia de par ti ci pa ção e de de sen vol vi men to, bus can-
do so bre tu do a va lo ri za ção do ca pi tal hu ma no e so ci-
al. Para isto, re a li za le van ta men tos so ci o e co nô mi cos
nas áre as se le ci o na das, pro cu ra iden ti fi car as po ten-
ci a li da des exis ten tes nas di ver sas co mu ni da des, des -
co brir as vo ca ções lo ca is e, por fim, en car re ga-se da
ela bo ra ção de pla nos in te gra dos de de sen vol vi men to.
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Para re a li zar esse tra ba lho, bus ca re cur sos da So ci e-
da de Ci vil, em par ce ria com o Esta do, nos seus três
ní ve is de go ver no, e com o mer ca do.

No que se re fe re ao Empre en de do ris mo, a AED
ofe re ce três cur sos que são con si de ra dos como pro -
du tos edu ca ci o na is ino va do res: Ser Empre en de dor
no Go ver no, Ser Empre en de dor Na Mi cro e Pe que na
Empre sa e Ser Empre en de dor no Ter ce i ro Se tor. Os
cur sos vi sam, fun da men tal men te, a es ti mu lar a vi são
das pes so as di an te das suas res pon sa bi li da des, am -
pli ar os seus ob je ti vos e in cen ti var os seus pro je tos.

No que se re fe re ao Ca pi tal So ci al, a AED pro -
cu ra in cen ti var a for ma ção e o for ta le ci men to de re -
des e de in ter-re des de par ce ria. Des sa ma ne i ra, a
AED en ten de que con se gue des cen tra li zar as ações
dos ato res no sis te ma de re la ções eco nô mi cas, po lí ti-
cas e so ci a is, eli mi nar as in ter ven ções ne fas tas das
es tru tu ras hi e rár qui co-ver ti ca is, ne u tra li zar as prá ti-
cas cli en te lis tas e iso lar os prin cí pi os rí gi dos que pre -
ju di cam o fun ci o na men to do sis te ma e re sis tem às
ino va ções. Para com ple men tar suas ações nes sa
área, a AED luta pela im plan ta ção de uma rede na ci o-
nal de te le co mu ni da des ou te le cen tros, em que as po -
pu la ções mais ca ren tes e mais dis tan tes te ri am aces -
so fá cil ao mun do di gi tal e à Inter net. Ao mes mo tem -
po, vem de sen vol ven do o con ce i to de “Co o pe ra ti vi da-
de Sis tê mi ca”. Em sín te se, esse con ce i to visa à ob-
ten ção de van ta gens co o pe ra ti vas na pro du ção sus -
ten tá vel do ca pi tal hu ma no e do ca pi tal so ci al, por
meio de ações con ver gen tes da So ci e da de Ci vil, do
Mer ca do e do Esta do. O Pro gra ma de Co o pe ra ti vi da-
de Sis tê mi ca da AED en vol ve jo gos e cur sos, que são
mi nis tra dos em todo o País.

Por úl ti mo, a AED está in ves tin do na cri a ção de
uma nova car re i ra pro fis si o nal, que é a do ad mi nis tra-
dor mu ni ci pal. Como se sabe, na ma i or par te das lo -
ca li da des do País, exis te uma ca rên cia enor me de
pro fis si o na is com ca pa ci da de de ges tão. Por esse
mo ti vo, den tro em bre ve, a ma i o ria das pre fe i tu ras es -
ta rão à pro cu ra des ses pro fis si o na is.

No caso do mi cro cré di to, a AED en ten de que as
mi cro fi nan ças são um me ca nis mo efi ci en te no com -
ba te à po bre za e para a pro mo ção do de sen vol vi men-
to. O mi cro cré di to é al ta men te vá li do, por que pro por-
ci o na a ex pan são de mi cro e de pe que nas em pre sas
e cria em pre gos. Nes te mo men to, a AED está ofe re-
cen do cur sos ino va do res na área, des ti na dos a di ri-
gentes, ge ren tes de or ga ni za ções mi cro fi nan ce i ras,
res pon sá ve is por de ci sões nas es fe ras go ver na men ta-
is, li de ran ças em pre sa ri a is e co mu ni tá ri as e téc ni cos in -
te res sa dos em in gres sar no seg men to de mi cro cré di to.
Os cur sos são so bre Implan ta ção e Ges tão de Orga ni-

za ções Mi cro fi nan ce i ras, Pla no de Ne gó ci os e Ges tão
Ope ra ci o nal de Insti tu i ções Mi cro fi nan ce i ras, Ca pa ci ta-
ção de Agen tes de Cré di to e For ma ção de Con sul to res
e Fa ci li ta do res em Mi cro fi nan ças.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como po -
de mos con clu ir, sob a co or de na ção da AED, o Bra sil
está ado tan do um novo con ce i to de de sen vol vi men to.
São ações ino va do ras, que es tão sen do co lo ca das
em prá ti ca e que não de pen dem dos ins tru men tos
tra di ci o na is, tais como as in fe li zes ini ci a ti vas pa ter na-
lis tas ou cli en te lis tas que sem pre fo ram no ci vas ao
País. Para a AED, cri a da em ja ne i ro de 2001, o de sen-
vol vi men to é si nô ni mo de ino va ção, de di na mis mo, de 
cri a ti vi da de e de mu dan ça em be ne fí cio do ci da dão
co mum, do ci da dão que tra ba lha no Go ver no, na ini ci-
a ti va pri va da e nas or ga ni za ções da so ci e da de ci vil.

É jus ta men te se guin do este ca mi nho e in cen ti-
van do o cres ci men to e o apa re ci men to de ações igua -
is às que es tão sen do de sen vol vi das pela AED que
ire mos re a li zar o nos so gran de so nho de Bra sil de-
sen vol vi do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho, por meio
de pro nun ci a men to bre vís si mo, cha mar a aten ção
para pro je to de lei de mi nha au to ria, o Pro je to de Lei
do Se na do nº 261, de 2001, cuja tra mi ta ção gos ta ria
de ver ace le ra da.

O pro je to em ques tão tra ta de ati vi da de cri mi no sa,
hoje, in fe liz men te, mu i to em voga, cujo cres ci men to tem 
sido as sus ta dor, que é a clo na gem de car tões de cré -
di to.  Os ca sos de clo na gem de car tão mul ti pli cam-se,
sen do di fí cil hoje al guém não co nhe cer pelo me nos um
caso ocor ri do com pa ren tes ou ami gos.  Esse cri me tor -
nou-se qua se ba nal.  Um dos mo ti vos para isso é a fá cil
ob ten ção, com ba i xo cus to, de apa re lho ele trô ni co ca-
paz de co pi ar os da dos do car tão ele trô ni co das pes so-
as.  Ou tro dia ouvi di zer que se pode com prar tal apa re-
lho, por cer ca de 40 dó la res, pela in ter net.

A meu ver, as em pre sas ad mi nis tra do ras de car-
tão de cré di to es tão sim ples men te la van do as mãos
nos inú me ros ca sos de clo na gem que vêm ocor ren-
do, co lo can do toda a res pon sa bi li da de por even tu a is
pre ju í zos nas cos tas dos cli en tes. Mes mo que haja
co mu ni ca ção ime di a ta de ir re gu la ri da de por par te do
cli en te, as em pre sas exi mem-se de res pon sa bi li da de.
No con tra to de pres ta ção de ser vi ço, — um con tra to
de ade são, sem que o cli en te pos sa dis cu tir seus ter -
mos — para se res guar da rem, as em pre sas ad mi nis-
tra do ras de car tão cos tu mam co lo car a cláu su la de
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que, em caso de ir re gu la ri da de, a res pon sa bi li da de
de las co me ça so men te de po is que o can ce la men to
do car tão pas sa a cons tar em lis ta, cuja ela bo ra ção é
de res pon sa bi li da de de las mes mas.

Ora, esse pro ce di men to con tra ria fron tal men te
o Có di go de De fe sa do Con su mi dor. No art. 14, o Có -
di go de ter mi na que “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”.  E, en tão, no pri me i ro pa -
rá gra fo do ar ti go, – e aqui está o pon to re le van te, –
está es ta be le ci do que “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: (...) II – o re sul ta do e
os ris cos que ra zo a vel men te dele se es pe ram”.

Ora, não res ta dú vi da de que o cli en te pos su i dor
de car tão de cré di to es pe ra ter em mãos um pro du to
se gu ro, que pro te ja seu cré di to e não seja pas sí vel de
ser fra u da do com a fa ci li da de com que hoje o é. E não 
res ta dú vi da de que essa ex pec ta ti va, por par te do cli -
en te, é ra zoá vel!

Com a in ten ção de de i xar cla ro, de acor do com
os ter mos do Có di go de De fe sa do Con su mi dor, qual
é a res pon sa bi li da de das ad mi nis tra do ras de car tão
em caso de clo na gem, apre sen tei o PLS nº 261, de
2001.  De tex to con ci so, cla ro, su cin to e ob je ti vo, o
pro je to, em seu ar ti go 1º, reza que “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”.  Para que
não pa i rem dú vi das so bre o con ce i to de clo na gem, o
pa rá gra fo úni co des se ar ti go de fi ne que “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”.

Cer to de ob ter a com pre en são e o apo io das Srªs
e dos Srs. Se na do res para tal pro je to, que tem sen ti do
de ur gên cia mu i to gran de, en cer ro este dis cur so.

A lei há de ser ob ser va da e o di re i to da par te
mais fra ca res pe i ta do e ga ran ti do!

Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, no dia de hoje, quan do se co me mo ra, o Dia Mun -
di al do Meio Ambi en te, o Esta do de To can tins apro ve-
i ta rá a oca sião para lan çar um pro gra ma eco ló gi co de
ex cep ci o nal al can ce pre ven ti vo. Tra ta-se do elo gi a do
pro je to de se qües tro de car bo no ur ba no, de cuja ela -
bo ra ção par ti ci pam não so men te a Ama tur (Agên cia

de Meio Ambi en te e Tu ris mo do Esta do), mas tam-
bém a ONG Insti tu to Eco ló gi ca. Na mes ma data, o
Insti tu to Eco ló gi ca ina u gu ra rá nova sede, cuja con-
cep ção ar qui te tô ni ca se gui rá a fi lo so fia da “cons tru-
ção ver de”.

Se gun do es pe ci a lis tas, algo com pa ra vel men te ar -
ro ja do so men te fora do Bra sil está sen do de sen vol vi do,
mais pre ci sa men te na ca pi tal fran ce sa. Por isso mes mo,
Pal mas pa re ce já ser re co nhe ci da, aqui e alhu res, como 
uma ca pi tal pi o ne i ra men te eco ló gi ca, dis pon do de um
tra ça do de áre as ver des in ve já vel, pre ser van do a ve ge-
ta ção na ti va, can te i ros e pra ças. Não por aca so, a quan -
ti da de de área ver de por ha bi tan te já ul tra pas sa a mar ca
de 45 me tros, o que re pre sen ta algo bem su pe ri or à mé -
dia na ci o nal, gi ran do em tor no de 14 a 18 me tros/ha bi-
tan te. Além de Pal mas, vale men ci o nar ou tras duas ci -
da des de To can tins, igual men te exu be ran tes em re cur-
sos na tu ra is, com a aju da das qua is nos so Esta do se
des ta ca como exem plo de ad mi nis tra ção eco lo gi ca-
men te cor re ta: são elas: Ta qua ru çu e Ser ra do Mon te
do Cam po.

O pro je to em ques tão – se qües tro de car bo no –
con sis te em nor ma ti zar as ações que es tão sen do de -
sen vol vi das no Esta do den tro de uma po lí ti ca de pre -
ser va ção das con di ções am bi en ta is nos cen tros ur -
ba nos. Do pon to de vis ta es pa ci al, sua área de abran -
gên cia de ve rá in clu ir não so men te a ve ge ta ção na ti-
va, mas tam bém a plan ta da, como são os ca sos de
par ques e jar dins. No fun do, o ma i or be ne fí cio do pro -
je to tra duz-se pela ga ran tia da qua li da de de vida da
po pu la ção, seja no pre sen te, seja no fu tu ro.

De acor do com a di re ção do Insti tu to Eco ló gi ca,
o “se qües tro de car bo no” vai pro je tar Pal mas in ter na-
ci o nal men te, en qua dran do-a no mer ca do ex te ri or do
CO2. Na ver da de, é do pró prio Pro to co lo de Kyo to
que de ri vam os prin cí pi os que fun da men tam a co mer-
ci a li za ção de cré di tos de car bo no, com o pro pó si to de
mi ni mi zar os efe i tos da po lu i ção pro du zi da pe los pa í-
ses in dus tri a li za dos. Nes se con tex to, o in gres so de
Pal mas na ven da de cré di tos de car bo no po de rá
acon te cer mu i to em bre ve, qui çá ain da nes te se mes-
tre, fo men tan do re cur sos para man ter o de sen vol vi-
men to do pro je to a mé dio e lon go pra zos.

Como bem res sal tam os eco lo gis tas, mais vale
um hec ta re de flo res ta em pé do que um hec ta re de
flo res ta der ru ba da. Nes sa ló gi ca, além do car bo no, a
pre ser va ção am bi en tal as se gu ra a bi o di ver si da de e a
qua li da de da água, por cujo con tro le o Bra sil tan to
luta atu al men te. O pró prio Pro to co lo de Kyo to pre vê
que, no mer ca do eco ló gi co in ter na ci o nal de car bo no,
os va lo res dos cré di tos va ri am de acor do com cada
tipo de ve ge ta ção.
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Ao lado des sa pers pec ti va, o Esta do de To can-
tins pre ten de in tro du zir na cul tu ra lo cal o con ce i to do
“car bo no so ci al”, que cor res pon de à cri a ção de po lí ti-
cas de de sen vol vi men to sus ten tá vel, vi san do a ge rar
em pre gos, ren da e me lho ri as de qua li da de de vida,
evi tan do a agres são ao meio am bi en te to can ti nen se.
Em que pe sem as di fi cul da des eco nô mi cas para sua
ple na im ple men ta ção, nada jus ti fi ca ria uma even tu al
ati tu de da ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra que pri vi le-
gi as se seu com ple to des co nhe ci men to.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de mais
uma vez, pa ra be ni zar Pal mas pela ex tra or di ná ria ini -
ci a ti va eco ló gi ca, de mons tran do ma tu ri da de, bom
sen so, mo der ni za ção e sa be do ria em suas ações pú -
bli cas. O pro je to de se qües tro de car bo no ur ba no en -
se ja, as sim, pro va in con tes tá vel de tais qua li da des,
co brin do tan to nos sos con ter râ ne os quan to os bra si-
le i ros, em ge ral, de ex cep ci o nal or gu lho.

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) – 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 ama nhã,
às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 318, de 2002)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 48, de 2002 (nº 5.307/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te a Re pú bli ca, que
ins ti tui a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 472 e 473, de
2002, da Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, e de Edu ca ção, Re la to res: Se na do res José
Jor ge e Wal deck Orne las, res pec ti va men te.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336. II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 319, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 116, de 2001 (nº 4.495/98, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção e a fis ca li za ção

da de fe sa sa ni tá ria ani mal quan do da re a li za ção de
ro de io e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 470, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Mo re i-
ra Men des, com voto ven ci do, em se pa ra do, da Se na-
do ra Ma ri na Sil va.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 320, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 147, de 2001 (nº 5.663/2001, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is e,
ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 518 e 519, de 2002, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, das Co mis sões:

– de Assun tos Eco nô mi cos, fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce; e

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 2-CCJ (Subs ti tu ti vo), que
apre sen ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 4 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2002 

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 321, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 30, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, como con clu são de seu Pa re-
cer nº 526, de 2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
com voto em se pa ra do do Se na dor Amir Lan do), que
au to ri za o Go ver no do Esta do de Ron dô nia a con tra-
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com a Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF),
no va lor de trin ta e cin co mi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca. (Fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de Ge ren ci a men to da Ma lha Ro do viá ria do 
Esta do de Ron dô nia).

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.
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– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes de des pe-
sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, de 2002, 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, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, e abs ten ções dos Se na do res José Edu ar-
do Du tra e Jef fer son Pé res.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
do Pro je to de Lei do Se na do nº 71, de 2002, de ini ci a ti va
da Co mis são Espe ci al Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que 
al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou -
tu bro de 1941 - Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos ao
in ter ro ga tó rio do acu sa do e à de fe sa efe ti va.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 24 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro
tur no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 72, de 2002,
de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú -
bli ca, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 - Có di go de Pro ces-
so Pe nal, re la ti vos ao tri bu nal do júri e dá ou tras
pro vi dên ci as.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 18, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 18, de 2000 (nº 257/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Go i a no de Te le 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 de Apa re ci da de Go iâ-
nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.141, de 2000, e 139, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ma gui to Vi le la:

– 1º pro nun ci a men to: pelo so bres ta men to, a fim
de aguar dar ma ni fes ta ção do Mi nis té rio das Co mu ni-
ca ções so bre man da do de se gu ran ça re fe ren te à ma -
té ria, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do;

– 2º pro nun ci a men to: em face das in for ma ções
en ca mi nha das pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, fa vo-
rá vel, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 97, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 97, de 2002 (nº 1.177/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio TV do Ama zo nas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Rio Bran co, Esta do
do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 439, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 254, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
254, de 2002, do Se na dor Se bas tião Ro cha, so li ci tan-
do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do
nº 510, de 1999, com o de nº 63, de 1999, que já se
en con tra apen sa do aos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 97, 159 e 453, de 1999, e 55, de 2000,  por re gu la-
rem a mes ma ma té ria.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 249, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
249, de 2002, do Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 124, de 2000, e 47, de 2002, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, está en cer ra da a pre sen-
te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 53 
mi nu tos.)

(OS 15925/02)
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Ata da 79ª Sessão Deliberativa Or di ná ria
em 6 de junho de 2002

4ª 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, José Fo ga ça e Luiz Otá vio

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler
– Arlin do Por to – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca -
bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner – Chi co Sar to ri – 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 Ri be i ro – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Melo – 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 – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra
– José Fo ga ça – José Jor ge – Ju vên cio da Fon se ca
– La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio
– Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce
Pin to – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Osmar
Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet –
Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro -
cha – 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 62 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 507/2002, de 28 de maio úl ti mo, do Mi nis tro
da Jus ti ça, en ca mi nha do em adi ta men to ao Avi so nº
371/2002, in for ma ções com ple men ta res ao Re que ri-
men to nº 26, de 2002, do Se na dor Ma u ro Mi ran da. Ao 
Arqui vo.

Nº 562/2002, de 28 de maio úl ti mo, do Mi nis tro
dos Trans por tes, en ca mi nhan do as in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 43, de 2002, do Se na-
dor Ma u ro Mi ran da.

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

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PROJETO RECEBIDO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2002
(Nº 4.409/98, na Casa de ori gem)

Alte ra o in ci so I do art. 2º da Lei nº
7.394, de 29 de ou tu bro de 1985.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.394, de 29

de ou tu bro de 1985, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º ..................................................
I – ser por ta dor de cer ti fi ca do de con-

clu são do en si no mé dio e pos su ir for ma ção
pro fis si o nal mí ni ma de ní vel téc ni co em Ra -
di o lo gia;

...................................................“(NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
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PARECER

PARECER Nº 528, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 123, de
2OO2 (nº 278/02, na ori gem), do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que pro põe ao Se na-
do Fe de ral se jam au to ri za das ope ra ções
fi nan ce i ras vol ta das ao re es ca lo na men to
da dí vi da da Re pú bli ca de Mo çam bi que
para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, no mon tan te de US$150.804.431,47
(cen to e cin qüen ta mi lhões, oi to cen tos e
qua tro mil, qua tro cen tos e trin ta e um dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e
qua ren ta e sete cen ta vos), com base na
Ata de Enten di men tos fir ma das no cha-
ma do “Clu be de Pa ris”.

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

I – Re la tó rio

Nos ter mos do ar ti go 52, in ci so V, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
a esta Casa, por in ter mé dio da Men sa gem nº 123,
de 2002, pro pos ta para que seja a União au to ri za da
a ce le brar adi ti vo ao con tra to bi la te ral, as si na do em
1997, que tra ta do re es ca lo na men to de seus cré di-
tos jun to à Re pú bli ca de Mo çam bi que, no mon tan te
equi va len te a US$150.804.431,47 (cen to e cin-
qüen ta mi lhões, oi to cen tos e qua tro mil, qua tro cen-
tos e trin ta e um dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca e qua ren ta e sete cen ta vos).

Essa dí vi da foi ob je to de ne go ci a ção no âm bi-
to do Clu be de Pa ris, con for me a Ata de Enten di-
men tos para Con so li da ção da Dí vi da de Mo çam bi-
que, edi ta da em 21 de no vem bro de 1996, ten do a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil como sig na tá ria
des sa Ata.

Como é sa bi do, os acor dos ne go ci a dos e fir -
ma dos nes sa ins tân cia de pa í ses le vam à de fi ni ção
de re gras e con di ções ge ra is apli cá ve is à con so li-
da ção e à re es tru tu ra ção de dí vi das jun to a cre do-
res ofi ci a is, ori gi nan do, daí, con tra tos bi la te ra is es -
pe cí fi cos, ce le bra dos en tre cada cre dor e res pec ti-
vo país de ve dor.

O con tra to de Re es tru tu ra ção da Dí vi da da
Re pú bli ca de Mo çam bi que é des do bra men to des sa
Ata de Enten di men tos, sen do re sul tan te de ne go ci-
a ção di re ta pro ce di da pela Re pú bli ca de Mo çam bi-
que jun to ao Go ver no bra si le i ro. Essas ne go ci a-

ções bi la te ra is fo ram co or de na das pelo Co mi tê de
Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or (COMACE), ór-
gão vin cu la do ao Mi nis té rio da Fa zen da. Os ter mos
e as con di ções des se con tra to de re es tru tu ra ção
de dé bi tos fo ram de fi ni dos, con clu í dos e fir ma dos
en tre o Bra sil e o Ban co de Mo çam bi que em 19 de
de zem bro de 1997.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 12, de 2000, do
Se na do Fe de ral, foi con ce di da au to ri za ção à União
para con tra tar ope ra ções fi nan ce i ras de que tra ta o
re fe ri do con tra to de re es tru tu ra ção de dé bi tos.

Entre tan to, os pa í ses cre do res do Clu be de
Pa ris, em 25-5-98, en tre os qua is o Bra sil, con cor-
da ram em au men tar o des con to con ce di do pela Ata 
de Enten di men tos de 21-11-1996, de 67% para
80%, para os ven ci men tos en tre 1º-7-1997 e
30-6-1999.

Daí a ne ces si da de de adi ti vo ao con tra to já
ce le bra do, de for ma que ele in cor po re as no vas
con di ções fi nan ce i ras. Com efe i to, vale en fa ti zar
que em 29 de maio de 2001, foi ce le bra do o re fe ri-
do adi ti vo ao con tra to de re es tru tu ra ção de dí vi da
da Re pú bli ca de Mo çam bi que.

Enfa ti ze, ain da, que a ini ci a ti va de au men to
de des con to foi mo ti va da pela de cla ra ção fe i ta pelo 
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal de que Mo çam bi que
era ele gí vel para a ini ci a ti va He a vily Indeb ted Poor
Coun tri es (HIPC). Ou seja, a ini ci a ti va HIPC, lan ça-
da pelo FMI e pelo Ban co Mun di al, cons ti tui uma
abor da gem para re du ção da dí vi da que re quer a
par ti ci pa ção de to dos os cre do res, de for ma a tor -
nar a dí vi da dos pa í ses sus ten tá vel, por meio de
po lí ti cas só li das, con si de rá vel alí vio da dí vi da e no -
vos flu xos de aju da ex ter na.

Vale de no tar que esse cré di to da União jun to
à Re pú bli ca de Mo çam bi que é pro ve ni en te de ope -
ra ções de fi nan ci a men to às ex por ta ções re a li za das
ao am pa ro do ex tin to Fun do de Fi nan ci a men to à
Expor ta ção (FINEX), cu jos cré di tos fo ram ab sor vi-
dos e en con tram-se, atu al men te, ge ri dos pelo Pro-
gra ma de Fi nan ci a men to às Expor ta ções (PROEX). 
Vá ri as ou tras li nhas de fi nan ci a men to con ce di das
por esse fun do já fo ram ob je to de re ne go ci a ções
no âm bi to do Clu be de Pa ris, re sul tan do, daí, di ver-
sas Atas de Enten di men tos (Agre ed Mi nu tes), fir-
ma das des de 1987, com di fe ren tes pa í ses, como
Ga bão, Ma u ri tâ nia, Zâm bia, Gu i né, etc. Essas Atas 
le va ram à ce le bra ção de acor dos bi la te ra is, vi san-
do à re es tru tu ra ção dos dé bi tos des ses pa í ses
para com o Bra sil.
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Como de pra xe, cum pre en fa ti zar que esse
con tra to foi as si na do an tes de sua apre ci a ção e so -
li ci ta ção de sua au to ri za ção ao Se na do Fe de ral.
To da via, a in clu são de cláu su la con tra tu al que pre-
vê a pos si bi li da de de efe i to sus pen si vo de sua efi -
cá cia, até que esse con tra to es te ja de vi da men te
au to ri za do pelo Se na do Fe de ral, faz com que ele
não con tra rie ou res trin ja o que de ter mi na o art. 52
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Des sa for ma, a ope ra ção de re es tru tu ra ção da
dí vi da da Re pú bli ca de Mo çam bi que ob ser va rá as se -
guin tes con di ções fi nan ce i ras:

a) va lor re es ca lo na do: US$150.804.431,47
(cen to e cin qüen ta mi lhões, oi to cen tos e qua tro mil,
qua tro cen tos e trin ta e um dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e qua ren ta e sete cen ta vos), dos
qua is US$69.871.176,00 (ses sen ta e nove mi lhões,
oi to cen tos e se ten ta e um mil, cen to e se ten ta e seis 
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca — oi ten ta
por cen to das par ce las de prin ci pal e ju ros com ven -
ci men to en tre 1º-7-97 e 30-6-99) não pre ci sa rão ser
pa gos e US$80.933.255,47 (oi ten ta mi lhões, no ve-
cen tos e trin ta e três mil, du zen tos e cin qüen ta e
cin co dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e
qua ren ta e sete cen ta vos) se rão re es ca lo na dos;

b) dí vi da afe ta da: cem por cen to das par ce las
de prin ci pal e ju ros (in clu in do ju ros so bre atra sa dos)
ven ci das até 31-10-1996, in clu si ve, e não pa gas; e
cem por cen to das par ce las de prin ci pal e ju ros (ex -
clu in do ju ros so bre atra sa dos) ven ci das en tre
1º-11-1996 e 30-6-1999, in clu si ve, e não pa gas;

c) ter mos de pa ga men to:

1ª Tran che: US$42.653.475,39 (atra sa dos até
30-10-1996); con di ções do con tra to de 19-12-1997
man ti das, ou seja, des con to de 67% por meio de
taxa de ju ros e ses sen ta e seis pa ga men tos se mes-
tra is com per cen tu a is cres cen tes, sen do o pri me i ro
pa ga men to em 31-5-1998 (0,16%) e o úl ti mo em
30-11-2030 (5,06%);

2º Tran che: US$20.017.043,71 (ven ci men tos
de 1º-11-1996 a 30-6-1997); con di ções do con tra to
de 19-12-1997 man ti das, ou se jam des con to de
67% por meio de taxa de ju ros e ses sen ta e seis pa -
ga men tos se mes tra is com per cen tu a is cres cen tes,
sen do o pri me i ro em 31-5-1998 (0,16%) e o úl ti mo
em 30-11-2030 (5,06%);

3º Tran che: US$8.515.252,81 (ven ci men tos de
1º-7-1997 a 30-6-1998); trin ta e qua tro par ce las se-
mes tra is com per cen tu a is cres cen tes, sen do a pri-
me i ra em 31-5-2004 (0,12%) e a úl ti ma em

30-11-2020 (7,96%), após re du ção di re ta de oi ten ta
por cen to so bre as par ce las de prin ci pal e ju ros ven -
ci das nes se pe río do (US$ 34.061.011,22 — oi ten ta
por cen to);

4º Tran che: US$8.952.541,19 (ven ci men tos de
1º-7-1998 a 30-6-1999); trin ta e qua tro par ce las se-
mes tra is com per cen tu a is cres cen tes, sen do a pri-
me i ra em 31-5-2004 (0,12%) e a úl ti ma em
30-11-2020 (7,96%), após re du ção di re ta de oi ten ta
por cen to so bre as par ce las de prin ci pal e ju ros ven -
ci das nes se pe río do (US$35.810.164,78 — oi ten ta
por cen to)

d) ju ros: pa gos em 31 de maio e 30 de no vem-
bro de cada ano, com iní cio em 31 de maio de 1998. 
Os ju ros fo ram pa gos re gu lar men te, até me a dos de
1999, com base no con tra to de 19-12-1997;

e) taxa de ju ros:

– ju ros so bre as dí vi das de fi ni das nas pri me i ra
e se gun da Tran ches aci ma (des con to de 67% via
taxa de ju ros): LIBOR se mes tral acres ci da de spre-
ad de um por cen to ao ano, ar re don da da para o
mais pró xi mo múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen-
tu al e re du zi da de 67% em ter mos de va lor pre sen te
lí qui do, con for me a ta be la “Ta ble B3 — Debt Ser vi ce
Re du ci on Opti on” do Clu be de Pa ris;

– ju ros so bre as dí vi das de fi ni das na ter ce i ra e
quar ta Tran ches aci ma (des con to di re to de oi ten ta
por cen to): LIBOR se mes tral acres ci da de spre ad de 
um por cen to ao ano, ar re don da da para o mais pró -
xi mo múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen tu al;

f) os ju ros de mora: ca pi ta li za dos se mes tral-
men te, à taxa de um por cen to ao ano aci ma da taxa 
de ju ros re du zi da ou da taxa de mer ca do, con for me
o caso.

II – Aná li se

Ao Se na do Fe de ral é as si na la da com pe tên cia
pri va ti va para au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu-
re za fi nan ce i ra de in te res se da União, nos ter mos
do in ci so V do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral. A Re -
so lu ção nº 50, de 1993, re gu la men tou esse pre ce i to
cons ti tu ci o nal, dis pon do, en tre ou tros as pec tos, so-
bre as ope ra ções ati vas de fi nan ci a men to ex ter no
com re cur sos or ça men tá ri os da União. No art. 8º
des sa re so lu ção, é de ter mi na do que as ope ra ções
de re ne go ci a ção ou ro la gem de cré di tos ex ter nos do 
País, con ce di dos me di an te em prés ti mo ou fi nan ci a-
men to a de ve do res si tu a dos no ex te ri or, se jam sub-
me ti dos à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, pres ta das
to das as in for ma ções per ti nen tes.
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A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal,
por in ter mé dio do Pa re cer PGFN/COF/Nº 809, de 25 
de mar ço de 2002, ana li sou os as pec tos ju rí di cos
en vol vi dos no con tra to, não apon tan do qua is quer
óbi ces le ga is à au to ri za ção da con tra ta ção pre ten di-
da, res sal tan do, ain da, que o con tra to aten de ao art. 
11 da Re so lu ção nº 50, de 17-6-93, do Se na do Fe-
de ral, que pre vê que a so lu ção de li tí gio se dê por
via ar bi tral.

Ade ma is, os au tos do pre sen te pro ces so en con-
tram-se ins tru í dos com a do cu men ta ção e as in for ma-
ções exi gi das pela re fe ri da Re so lu ção nº 50, de 1993.
Com efe i to, com base no con jun to de in for ma ções re-
que ri das nes sa re so lu ção, no ta da men te àque las de fi ni-
das em seu art. 9º, e en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral
pelo Co mi tê de Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or
(COMACE), são de se des ta car os se guin tes as pec tos:

a) o con tra to de re es ca lo na men to de dé bi tos da
Re pú bli ca de Mo çam bi que, nos ter mos de seu adi ti vo
sob exa me, dá pros se gui men to à po lí ti ca bra si le i ra de 
pro ce der a es for ços de re cu pe ra ção de cré di tos com
o apo io do Clu be de Pa ris. A ex pe riên cia tem de mons-
tra do que esse co mi tê in for mal de pa í ses cre do res
tem sido o úni co ca mi nho para a re cu pe ra ção de de -
ter mi na dos cré di tos jun to a de ter mi na dos pa í ses, ain -
da que com des con tos sig ni fi ca ti vos. No pre sen te
caso, o con tra to de re fi nan ci a men to in cor po ra um
con jun to de dé bi tos pen den tes de pa ga men to des de
me a dos da dé ca da pas sa da. Sua re es tru tu ra ção, por
meio de ne go ci a ções no âm bi to do Clu be de Pa ris, re -
for ça a pos si bi li da de da re cu pe ra ção de cré di tos pen -
den tes, so bre tu do pelo re co nhe ci men to pela co mu ni-
da de in ter na ci o nal, cre do ra e de ve do ra, da se ri e da de
com que esse Co mi tê vem ad mi nis tran do o pro ble ma
da dí vi da ex ter na de pa í ses em di fi cul da des;

b) vale en fa ti zar que as con di ções e os ter mos
des sa re es tru tu ra ção de dí vi da acer ta dos com o Co -
mi tê de Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or (COMACE), 
ór gão que tem a atri bu i ção de de fi nir pa râ me tros e
ana li sar mo da li da des al ter na ti vas para a re ne go ci a-
ção de cré di tos bra si le i ros, man tém iden ti da de de tra -
ta men to re la ti va men te ao dis pen sa do pe los de ma is
pa í ses cre do res de Mo çam bi que;

c) à se me lhan ça de pro ce di men tos que tam bém
já be ne fi ci a ram o Bra sil em ne go ci a ções de seus dé -
bi tos no âm bi to des se co mi tê in for mal de Pa í ses cre -
do res, nes se adi ti vo ao con tra to de re es ca lo na men to
de dé bi tos da Re pú bli ca de Mo çam bi que, é pre vis ta
re du ção des se pas si vo. O Bra sil acor dou que esse
alí vio de dí vi da será re a li za do por in ter mé dio de re du-
ção da taxa de ju ros in ci den te para a apu ra ção de seu 
Va lor Pre sen te Lí qui do e por in ter mé dio de re du ção

di re ta das par ce las de prin ci pal e ju ros. As mo da li da-
des de re du ção de dí vi da pre vis tas pelo adi ti vo ao
con tra to de re es tru tu ra ção en con tram res pal do na Lei 
nº 9.665, de 1998, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
con ce der re mis são par ci al de cré di tos ex ter nos.

III – Voto

O acor do fir ma do en tre o Bra sil e a Re pú bli ca de 
Mo çam bi que con tem pla re du ção da dí vi da por me ca-
nis mo já es ten di do e usu fru í do pelo País.

Essa re es tru tu ra ção de dí vi da res pe i ta e con si-
de ra a ca pa ci da de de pa ga men to da Re pú bli ca de
Mo çam bi que que, con for me in for ma ções dis po ní ve is
no pro ces sa do, é um país ex tre ma men te po bre, de
ren da per ca pi ta de apro xi ma da men te US$220
(2000) e que, ain da, a des pe i to do tra ta men to con fe ri-
do a esse país pe los cre do res do Clu be de Pa ris, com
seus res pec ti vos des con tos de pas si vo, apre sen ta ní -
vel de en di vi da men to ex ter no equi va len te a 105,9%
de seu PIB.

Por ou tro lado, sabe-se que o ní vel de re la ci o na-
men to des se país com o Bra sil não per mi te que se
vis lum bre qual quer ou tra for ma de re cu pe ra ção dos
cré di tos da União que não aque la ne go ci a da no âm bi-
to do Clu be de Pa ris. Com efe i to, a Re pú bli ca de Mo -
çam bi que pa gou, re gu lar men te, os ju ros de vi dos até
me a dos de 1999, com base no con tra to de
19-12-1997.

Nos ter mos des sas con si de ra ções, acre di ta mos
na opor tu ni da de e na vi a bi li da de de êxi to na re cu pe-
ra ção de cré di tos ex ter nos bra si le i ros, por in ter mé dio
de ne go ci a ções que, como no caso de Mo çam bi que,
são le va das a efe i to no âm bi to do Clu be de Pa ris.
Assim sen do, ma ni fes to-me fa vo ra vel men te à con-
ces são da au to ri za ção so li ci ta da, e pro po nho, para a
con cre ti za ção des se ob je ti vo, o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ções fi nan ce i ras vol ta das ao re es ca lo na-
men to da dí vi da da Re pú bli ca de Mo çam-
bi que para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, no mon tan te de
US$150.804.431,47 (cen to e cin qüen ta mi -
lhões, oi to cen tos e qua tro mil, qua tro cen-
tos e trin ta e um dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca e qua ren ta e sete
cen ta vos), com base na Ata de Enten di-
men tos fir ma das no cha ma do “Clu be de
Pa ris”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
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Art. 1º É a União, nos ter mos do art. 52, in ci so V,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, au to ri za da a ce le brar adi ti vo
ao con tra to de re es ca lo na men to de seus cré di tos jun -
to à Re pú bli ca de Mo çam bi que, no va lor equi va len te a 
US$150.804.431,47 (cen to e cin qüen ta mi lhões, oi to-
cen tos e qua tro mil, qua tro cen tos e trin ta e um dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e qua ren ta e sete 
cen ta vos).

Pa rá gra fo úni co. O re es ca lo na men to de fi ni do
no ca put dar-se-á nos ter mos do Adi ti vo ao Con tra-
to de Re es tru tu ra ção de Dí vi da da Re pú bli ca de Mo -
çam bi que para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil, fir ma do em 19 de de zem bro de 1997, e em cum -
pri men to ao Adi ti vo à Ata de Enten di men tos de 21
de no vem bro de 1996, ce le bra da no âm bi to do cha -
ma do Clu be de Pa ris.

Art. 2º A ope ra ção de re es tru tu ra ção da dí vi da
da Re pú bli ca de Mo çam bi que ob ser va rá as se guin-
tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor re es ca lo na do: US$150.804.431,47
(cen to e cin qüen ta mi lhões, oi to cen tos e qua tro
mil, qua tro cen tos e trin ta e um dó la res dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca e qua ren ta e sete cen ta-
vos), dos qua is US$69.871.176,00 (ses sen ta e
nove mi lhões, oi to cen tos e se ten ta e um mil, cen to
e se ten ta e seis dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca – oi ten ta por cen to das par ce las de prin-
ci pal e ju ros com ven ci men to en tre 1-7-97 e
30-6-99) não pre ci sa rão ser pa gos e
US$80.933.255,47 (oi ten ta mi lhões, no ve cen tos e
trin ta e três mil, du zen tos e cin qüen ta e cin co dó-
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e qua ren ta e 
sete cen ta vos) se rão re es ca lo na dos;

II – dí vi da afe ta da: cem por cen to das par ce las
de prin ci pal e ju ros (in clu in do ju ros so bre atra sa dos)
ven ci das até 31-10-1996, in clu si ve, e não pa gas; e
cem por cen to das par ce las de prin ci pal e ju ros (ex -
clu in do ju ros so bre atra sa dos) ven ci das en tre
1º-11-1996 e 30-6-1999, in clu si ve, e não pa gas;

III – ter mos de pa ga men to:

a) 1ª Tran che: US$42.653.475,39 (atra sa dos
até 30-10-1996); con di ções do con tra to de
19-12-1997 man ti das, ou seja, des con to de 67% por 
meio de taxa de ju ros e ses sen ta e seis pa ga men tos
se mes tra is com per cen tu a is cres cen tes, sen do o pri -
me i ro pa ga men to em 31-5-1998 (0,16%) e o úl ti mo
em 30-11-2030 (5,06%);

b) 2ª Tran che: US$20.017.043,71 (ven ci men-
tos de 1º-11-1996 a 30-6-1997); con di ções do con-
tra to de 19-12-1997 man ti das, ou se jam des con to

de 67% por meio de taxa de ju ros e ses sen ta e seis
pa ga men tos se mes tra is com per cen tu a is cres cen-
tes, sen do o pri me i ro em 31-5-1998 (0,16%) e o úl ti-
mo em 30-11-2030 (5,06%);

c) 3ª Tran che: US$8.515.252,81 (ven ci men tos
de 1º-7-1997 a 30-6-1998); trin ta e qua tro par ce las
se mes tra is com per cen tu a is cres cen tes, sen do a pri -
me i ra em 31-5-2004 (0,12%) e a úl ti ma em
30-11-2020 (7,96%), após re du ção di re ta de oi ten ta
por cen to so bre as par ce las de prin ci pal e ju ros ven -
ci das nes se pe río do (US$34.061.011,22 – oi ten ta
por cen to);

d) 4ª Tran che: US$8.952.541,19 (ven ci men tos
de 1º-7-1998 a 30-6-1999); trin ta e qua tro par ce las
se mes tra is com per cen tu a is cres cen tes, sen do a pri -
me i ra em 31-5-2004 (0,12%) e a úl ti ma em
30-11-2020 (7,96%), após re du ção di re ta de oi ten ta
por cen to so bre as par ce las de prin ci pal e ju ros ven -
ci das nes se pe río do (US$ 35.810.164,78 – oi ten ta
por cen to)

IV – ju ros: pa gos em 31 de maio e 30 de no-
vem bro de cada ano, com iní cio em 31 de maio de
1998;

V – taxa de ju ros:

– ju ros so bre as dí vi das de fi ni das nas pri me i ra
e se gun da Tran ches aci ma (des con to de 67% via
taxa de ju ros): LIBOR se mes tral acres ci da de spre-
ad de um por cen to ao ano, ar re don da da para o
mais pró xi mo múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen-
tu al e re du zi da de 67% em ter mos de va lor pre sen te
lí qui do, con for me a ta be la Ta ble B3 – Debt Ser vi ce
Re du ci on Opti on do Clu be de Pa ris;

– ju ros so bre as dí vi das de fi ni das na ter ce i ra e
quar ta Tran ches aci ma (des con to di re to de oi ten ta
por cen to): LIBOR se mes tral acres ci da de spre ad de 
um por cen to ao ano, ar re don da da para o mais pró -
xi mo múl ti plo de 1/16 de um pon to per cen tu al;

VI – ju ros de mora: ca pi ta li za dos se mes tral-
men te, à taxa de um por cen to ao ano aci ma da taxa 
de ju ros re du zi da ou da taxa de mer ca do, con for me
o caso.

Art. 3º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te
au to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias, con ta-
dos a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Ro ber to Sa tur ni no.
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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, pro je to de lei do Se na do, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2002

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A di fe ren ça a ma i or ve ri fi ca da na trans fe-

rên cia a que se re fe re o § 2º do art. 23 da Lei nº 9.249,
de 26 de de zem bro de 1995, será tri bu ta da como ga -
nho de ca pi tal, me di an te a apli ca ção da alí quo ta de
5% (cin co por cen to), des de que se jam ob ser va das,
cu mu la ti va men te, as se guin tes con di ções:

I – a trans fe rên cia seja efe ti va da du ran te o pe -
río do com pre en di do por 3 (três) anos con se cu ti vos, a
con tar do dia pri me i ro de ja ne i ro do ano sub se qüen te
ao da pu bli ca ção des ta Lei;

II – os bens e di re i tos trans fe ri dos cons tem da
de cla ra ção de bens da pes soa fí si ca há pelo me nos 5
(cin co) anos na data da pu bli ca ção des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de do a ção, de su -
ces são he re di tá ria e de se pa ra ção ju di ci al, in clui-se
na con ta gem do pra zo de que tra ta o in ci so II des te ar-
ti go o tem po em que o bem ou di re i to cons tou da de -
cla ra ção do do a dor, do au tor da he ran ça ou de um
dos côn ju ges ou com pa nhe i ros.

Art. 2º Apli ca-se às trans fe rên ci as de que tra ta o
art. 1º o dis pos to nos §§ 4º a 7º do art. 60 do De cre-
to-Lei nº 1.598, de 26 de de zem bro de 1977.

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

Jus ti fi ca ção

O art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, dis põe que a
pes soa fí si ca pode trans fe rir a pes so as ju rí di cas, a tí -
tu lo de in te gra li za ção de ca pi tal, bens e di re i tos pelo
va lor cons tan te da res pec ti va de cla ra ção de bens ou
pelo va lor de mer ca do. O pa rá gra fo se gun do des se
mes mo ar ti go de ter mi na que, se a trans fe rên cia se fi -
zer por va lor ma i or que o cons tan te da de cla ra ção, so -
bre a di fe ren ça in ci di rá o im pos to de ren da à alí quo ta
de quin ze por cen to, pois nes se caso a le gis la ção
con si de ra que terá ha vi do um ga nho de ca pi tal.

Su ce de que, a teor do art. 17 da men ci o na da Lei
nº 9.249, de 1995, o va lor dos bens e di re i tos está

con ge la do des de 31 de de zem bro de 1995, se ad qui-
ri dos até o fi nal da que le ano, e os ad qui ri dos pos te ri-
or men te não po dem so frer qual quer tipo de cor re ção
mo ne tá ria ou atu a li za ção de va lor.

É as sen te que o Pla no Real, em cujo con tex to
foi edi ta da tal le gis la ção, tem sido um gran de su ces so
na con ten ção do pro ces so in fla ci o ná rio, pelo me nos
nas pro por ções ca tas tró fi cas que an tes se ve ri fi ca-
vam. Entre tan to, não se pode de i xar de re co nhe cer
que, des de en tão, mes mo pe los ín di ces ace i tos pelo
Go ver no, hou ve uma des va lo ri za ção acu mu la da da
mo e da na or dem de cem por cen to. A des va lo ri za ção
cam bi al, par ti cu lar men te, al can çou no pe río do um ín -
di ce bem ma i or, em tor no de du zen tos por cen to.

A con se qüên cia é uma sé ria dis tor ção no mer -
ca do imo bi liá rio, con si de ran do que o im pos to pas sa a 
in ci dir, na ver da de, so bre uma gran de base cons ti tu í-
da pelo fa tor in fla ci o ná rio, de tal sor te que a alí quo ta
efe ti va do im pos to cor res pon de pra ti ca men te ao do-
bro da alí quo ta no mi nal. Acres cen te-se que, já des de
1989, a le gis la ção de i xou de per mi tir a de pre ci a ção
do imó vel na base de cál cu lo do im pos to.

Nes se con tex to, cri ou-se uma gran de ini bi ção à
ca pi ta li za ção das em pre sas me di an te a trans fe rên cia
de bens e di re i tos dos só ci os.

A trans fe rên cia pelo va lor his tó ri co do bem acar -
re ta a dis tor ção do real va lor da par ti ci pa ção do só cio
no pa tri mô nio da em pre sa e, por tan to, nas pró pri as
re la ções so ci e tá ri as e de dis tri bu i ção de lu cros. Tam-
bém re sul ta dis tor ci do o va lor do pa tri mô nio da em-
pre sa, pre ju di can do-a nas re la ções de mer ca do e,
por exem plo, na ob ten ção de fi nan ci a men tos.

A trans fe rên cia pelo va lor de mer ca do tor nou-se
pro i bi ti va, eis que ele em bu te a in fla ção de todo o pe -
río do em que a lei não mais per mi te a atu a li za ção do
va lor cons tan te da de cla ra ção de bens.

O pro je to que ora se co lo ca à de li be ra ção tem o
ob je ti vo de ate nu ar o ônus fis cal da in te gra li za ção do
ca pi tal das em pre sas, me di an te a trans fe rên cia do
pa tri mô nio da pes soa fí si ca, pra ti ca men te na me di da
da pró pria des va lo ri za ção da mo e da. Na prá ti ca, cor -
res pon de rá a res ta be le cer, por um bre ve in ter reg no
de três anos, a alí quo ta efe ti va do im pos to.

A de li mi ta ção de um pe río do para que vi go re a
me di da de cor re da in ten ção de que fun ci o ne como in -
cen ti vo à ca pi ta li za ção das em pre sas, di na mi zan do
os ne gó ci os e, em úl ti ma aná li se, pro mo ven do o de -
sen vol vi men to eco nô mi co.

A re du ção de alí quo tas de quin ze para cin co por 
cen to não de ve rá pro vo car per da de ar re ca da ção,
pois se ima gi na que, para apro ve i tar a “ja ne la” de
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tem po aber ta, ha ve rá um subs tan ci al in cre men to de
ope ra ções de trans fe rên cia – in clu si ve por ca u sa do
gran de re pre sa men to que as con di ções atu a is pro vo-
ca ram.

A exi gên cia de que o bem ou di re i to es te ja na
pro pri e da de da pes soa (ou do do a dor, do au tor da he -
ran ça ou do ex-côn ju ge) há mais de cin co anos tem a
fi na li da de de evi tar que a me di da sir va a pro pó si tos
tais como dis tri bu i ção dis far ça da de lu cros.

Sala das Ses sões, 6 de ju nho de 2002. – Ari
Stad ler.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí-
qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 17. Para os fins de apu ra ção do ga nho de

ca pi tal, as pes so as fí si cas e as pes so as ju rí di cas não
tri bu ta das com base no lu cro real ob ser va rão os se -
guin tes pro ce di men tos:

I – tra tan do-se de bens e di re i tos cuja aqui si ção
te nha ocor ri do até o fi nal de 1995, o cus to de aqui si ção
po de rá ser cor ri gi do mo ne ta ri a men te até 31 de de zem-
bro des se ano, to man do-se por base o va lor da UFIR vi -
gen te em lº de ja ne i ro de 1996, não se lhe apli can do
qual quer cor re ção mo ne tá ria a par tir des sa data;

II – tra tan do-se de bens e di re i tos ad qui ri dos
após 31 de de zem bro de 1995, ao cus to de aqui si ção
dos bens e di re i tos não será atri bu í da qual quer cor re-
ção mo ne tá ria.
....................................................................................

Art. 23. As pes so as fí si cas po de rão trans fe rir a
pes so as ju rí di cas, a ti tu lo do in te gra li za ção do ca pi tal,
bens e di re i tos pelo va lor cons tan te da res pec ti va de -
cla ra ção de bens ou pelo va lor de mer ca do.

§ 1º Se a en tre ga for fe i ta pelo va lor cons tan te
da de cla ra ção de bens, as pes so as fí si cas de ve rão
lan çar nes ta de cla ra ção as ações ou quo tas subs cri-
tas pelo mes mo va lor dos bens ou di re i tos

trans fe ri dos, não se apli can do o dis pos to no art.
60 do De cre to-Lei nº 1.598, de 26 de de zem bro de
1977, e no art. 20, II, do De cre to-Lei nº 2.065, de 26
de ou tu bro de 1983.

§ 2º Se a trans fe rên cia não se fi zer pelo va lor
cons tan te da de cla ra ção de bens, a di fe ren ça a ma i or
será tri bu tá vel como ga nho de ca pi tal.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.598,
 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Alte ra a Le gis la ção do im pos to so-
bre a ren da.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i-
ção, e ten do em vis ta a ne ces si da de de adap tar a le -
gis la ção do im pos to so bre a ren da às ino va ções da lei 
de so ci e da des por ações (Lei nº 6.404, de 15 de de -
zem bro de 1976), De cre ta:
....................................................................................

Art. 60. Pre su me-se dis tri bu i ção dis far ça da de
lu cros no ne gó cio pelo qual a pes soa ju rí di ca:

I – alí nea, por va lor no to ri a men te in fe ri or ao de
mer ca do, bem do seu ati vo a pes soa li ga da;

II – ad qui re, por va lor no to ri a men te su pe ri or ao
de mer ca do, bem de pes soa li ga da;

III – per de, em de cor rên cia do não exer cí cio de
di re i to à aqui si ção de bem e em be ne fí cio de pes soa
li ga da, si nal, de pó si to em ga ran tia ou im por tân cia
paga para ob ter op ção de aqui si ção;

IV – trans fe re a pes soa li ga da, sem pa ga men to
ou por va lor in fe ri or ao de mer ca do, di re i to de pre fe-
rên cia à subs cri ção de va lo res mo bi liá ri os de emis são
de com pa nhia;

V – em pres ta di nhe i ro a pes soa li ga da se, na
data do em prés ti mo, pos sui lu cros acu mu la dos ou re -
ser vas de lu cros;

VI – paga a pes soa li ga da alu guéis, ro yal ti es ou 
as sis tên cia téc ni ca em mon tan te que ex ce de no to ri a-
men te do va lor de mer ca do.

§ 1º O dis pos to no tem V não se apli ca:
a) às ope ra ções de ins ti tu i ções fi nan ce i ras,

com pa nhi as de se gu ro e ca pi ta li za ção e ou tras pes -
so as ju rí di cas, cujo ob je to se jam ati vi da des que com -
pre en dam ope ra ções de mú tuo, adi an ta men to ou
con ces são de cré di to, des de que re a li za das nas con -
di ções que pre va le çam no mer ca do, ou em que a pes -
soa ju rí di ca con tra ta ria com ter ce i ros;

b) aos ne gó ci os de mú tuo con tra ta dos por es cri-
to, com es ti pu la ção de ju ros e cor re ção mo ne tá ria nas 
con di ções usu a is no mer ca do fi nan ce i ro e que se jam
res ga ta dos no pra zo má xi mo de 2 anos.

§ 2º A pro va de que o ne gó cio foi re a li za do no in -
te res se da pes soa ju rí di ca e em con di ções es tri ta-
men te co mu ta ti vas, ou em que a pes soa ju rí di ca con -
tra ta ria com ter ce i ros, ex clui a pre sun ção de dis tri bu i-
ção dis far ça da de lu cros.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se a ne gó ci-
os en tre a pes soa ju rí di ca e pes soa fí si ca que seja:

10638 Sex ta-fe i ra 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    471JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



a) seu só cio, ad mi nis tra dor ou ti tu lar; ou
b) côn ju ge, ou pa ren te até o 3º grau, in clu si ve

afim, das pes so as de que tra ta a le tra a.
§ 4º  Va lor de mer ca do é a im por tân cia em di -

nhe i ro que o ven de dor pode ob ter me di an te ne go ci a-
ção do bem no mer ca do.

§ 5º O va lor do bem ne go ci a do fre qüen te men te
no mer ca do, ou em bol sa, é o pre ço das ven das efe tu-
a das em con di ções nor ma is de mer ca do, que te nham
por ob je to bens em quan ti da de e em qua li da de se me-
lhan tes.

§ 6º  O va lor dos bens para os qua is não haja
mer ca do ati vo po de rá ser de ter mi na do com base em
ne go ci a ções an te ri o res e re cen tes do mes mo bem,
ou em ne go ci a ções con tem po râ ne as de bens se me-
lhan tes, en tre pes so as não com pe li das a com prar ou
ven der e que te nham co nhe ci men to das cir cuns tân ci-
as que in flu am de modo re le van te na de ter mi na ção
do pre ço.

§ 7º Se o va lor do bem não pu der ser de ter mi na-
do nos ter mos dos §§ 5º e 6º e o va lor ne go ci a do pela
pes soa ju rí di ca ba se ar-se em la u do de ava li a ção de
pe ri to ou em pre sa es pe ci a li za da, ca be rá à au to ri da de
tri bu tá ria a pro va de que o ne gó cio ser viu de ins tru-
men to à dis tri bu i ção dis far ça da de lu cros.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro-
je to de Re so lu ção nº 32, de 2002, que au to ri za a
União a con tra tar ope ra ções fi nan ce i ras vol ta das ao
re es ca lo na men to da dí vi da da Re pú bli ca de Mo çam-
bi que para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no
mon tan te de US$150.804.431,47 (cen to e cin qüen ta
mi lhões, oi to cen tos e qua tro mil, qua tro cen tos e trin ta
e um dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e qua -
ren ta e sete cen ta vos), com base na Ata de Enten di-
men tos fir ma da no cha ma do “Clu be de Pa ris”, re sul-
tan te de pa re cer lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen -
das, nos ter mos do art. 235, in ci so II, “f”, do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– 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 74, de 2002, de au to ria do
Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na “Ola vo Bra sil” a
pon te trans pos ta so bre o rio Arra ia, na BR 401, Km
110, no Mu ni cí pio de Bon fim, em Ro ra i ma.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va
pela Co mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 172, de 2002
(nº 431/2002, na ori gem), de 3 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do in -
ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons-
tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês de abril
de 2002, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção
das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 90, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

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 De cre to Le gis la ti vo nº 219,
de 2001, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, que
anu la a con ces são da Ordem do Cru ze i ro do Sul ao Sr.
Alber to Fu ji mo ri, pelo Go ver no Bra si le i ro.

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. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, de acor do com o
art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no, por
cin co mi nu tos, como Lí der.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, anun cio a con ven ção na ci o nal do
meu Par ti do, no dia 10, se gun da-fe i ra pró xi ma, em
Pin da mo nhan ga ba, São Pa u lo, quan do o PDT fir ma rá
com pro mis so de co li ga ção com o PPS e o PTB, ten do
como can di da to a Pre si den te o ex-Mi nis tro da Fa zen-
da e ex-Go ver na dor do Ce a rá Ciro Go mes. A mi li tân-
cia, os di ri gen tes, os Par la men ta res e o Pre si den te
Na ci o nal do Par ti do, Le o nel Bri zo la, es ta rão pre sen-
tes a essa gran de con ven ção, que, no nos so en ten di-
men to, é o iní cio de uma ca mi nha da vi to ri o sa de Ciro
Go mes à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Em nome do nos so Par ti do, abor do tam bém um
as sun to de que tra tei inú me ras ve zes no ple ná rio do
Se na do e em de ba tes nas Co mis sões, in clu si ve em
uma au diên cia pú bli ca: as re la ções en tre a AmBev e
os dis tri bu i do res de be bi da. Mu i tas ve zes, já fiz crí ti-
cas e de nún ci as e, ago ra, es tou fa zen do um ape lo ao
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Cade, à Se cre ta ria de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
à Se cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co, para
que to mem al gu mas pro vi dên ci as com re la ção à mar -
ca Ba vá ria.

Po dem per gun tar-me por que in sis to tan to no
as sun to do ramo da dis tri bu i ção de be bi das. Insis to
por que esse se tor ga ran te mi lha res de em pre gos no
País e está sen do, de cer ta for ma, mas sa cra do pe las
em pre sas gi gan tes que to mam con ta do mer ca do.
Inú me ros dis tri bu i do res es tão ten do de fe char suas
por tas, o que afe ta o meu Esta do, a re gião do Jari, na
fron te i ra do Ama pá com o Pará, a Ama zô nia e todo o
Bra sil. Qu an to mais dis tri bu i do res cer ram suas por -
tas, en cer ram suas ati vi da des, me nos em pre gos há,
e, por tan to, mais pro ble mas so ci a is para o País e para 
os Esta dos.

É do co nhe ci men to de to dos que, quan do o
Cade apro vou a fu são da Antarc ti ca com a Brah ma,
con di ci o nou-a a uma sé rie de exi gên ci as, en tre as
qua is me re ceu des ta que a ven da da mar ca Ba vá ria.

Além dis so, a AmBev fi cou obri ga da a com par ti-
lhar sua rede de dis tri bu i ção com a em pre sa com pra-
do ra da mar ca Ba vá ria por um pe río do de qua tro
anos, pror ro gá ve is por mais dois anos. 

De acor do com o Ter mo de Com pro mis so de
De sem pe nho ce le bra do com o Cade, essa dis tri bu i-
ção com par ti lha da de ve ria ser dis ci pli na da em con-
tra to es pe cí fi co, a ser sub me ti do pre vi a men te à apro -
va ção do Cade.

A Ba vá ria foi com pra da pela cer ve ja ria ca na-
den se Mol son, que, por sua vez, ce le brou o con tra to
de dis tri bu i ção com par ti lha da com a AmBev, que es -
co lheu a rede Antarc ti ca para con ti nu ar dis tri bu in do a
cer ve ja Ba vá ria.

No en tan to, até hoje, os dis tri bu i do res Antarc ti-
ca nun ca vi ram esse con tra to de dis tri bu i ção com par-
ti lha da, o que cri ou a ex pec ta ti va de que con ti nu a ri am
a dis tri bu ir a cer ve ja Ba vá ria du ran te, pelo me nos, os
qua tro anos pos te ri o res à apro va ção da fu são, con-
for me pre vis to no pró prio Ter mo de Com pro mis so de
De sem pe nho, fa zen do com que es ses dis tri bu i do res
con ti nu as sem in ves tin do na mar ca Ba vá ria, man ten-
do-a viva no mer ca do.

Su ce de que a Mol son re cen te men te ad qui riu,
tam bém, a mar ca Ka i ser, e, se gun do co mu ni ca dos
ofi ci a is da Mol son à AmBev, a cer ve ja Ba vá ria pas sa-
rá a ser dis tri bu í da pela Rede de Dis tri bu i ção da
Coca-Cola (an ti ga de ten to ra da mar ca Ka i ser), o que
já vem ocor ren do em al gu mas lo ca li da des, se gun do
de nún ci as fe i tas pe los dis tri bu i do res.

É de se res sal tar que os dis tri bu i do res da rede
Antarc ti ca, em mo men to al gum, fo ram ofi ci al men te
co mu ni ca dos pela AmBev ou pela pró pria Mol son de
que de i xa ri am de dis tri bu ir a cer ve ja Ba vá ria e, mu i to
me nos, em que con di ções ocor re ria o cor te do for ne-
ci men to des se pro du to. A Mol son, in clu si ve, já vem
pra ti can do re ta li a ções con tra al guns dis tri bu i do res
Antarc ti ca, au men tan do o pre ço de aqui si ção da cer -
ve ja Ba vá ria em va lo res não con di zen tes com o mer -
ca do e che gan do ao pon to de des cum prir or dens ju di-
ci a is, pro fe ri das em fa vor dos dis tri bu i do res.

O pri me i ro pro ble ma de cor re do fato de que a
Mol son pre ten de re ti rar a dis tri bu i ção da Ba vá ria da
Rede de Dis tri bu i do res Antarc ti ca, sem pa gar aos dis -
tri bu i do res uma jus ta in de ni za ção — cor res pon den te
ao res tan te do pe río do de qua tro anos, pre vis to no já
ci ta do Ter mo de Com pro mis so de De sem pe nho, ce le-
bra do pela Ambev pe ran te o CADE, o que le va rá di -
ver sos dis tri bu i do res à fa lên cia — e com isso, cer ta-
men te, ha ve rá mais de sem pre gos —, já que em al -
guns ca sos a mar ca Ba vá ria che ga a re pre sen tar
70% do fa tu ra men to do dis tri bu i dor.

O se gun do pro ble ma re si de no fato de que a
Ambev não re co nhe ce qual quer li ga ção ou qual quer
res pon sa bi li da de com esse fato, de i xan do os dis tri bu i-
do res da rede Antarc ti ca en tre gues a sua pró pria sor te.

Enten do, pois, que os or ga nis mos go ver na men-
ta is res pon sá ve is pela de fe sa da or dem eco nô mi ca
(Cade, SDE e Seae) de vem to mar as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as no sen ti do de evi tar que a Mol son, jun to
com a Ambev, ve nham a pra ti car atos le si vos aos dis -
tri bu i do res – como, aliás, já vem acon te cen do com
fre qüên cia –, que con sis tem uma im por tan te eta pa da 
ca de ia eco nô mi ca, res pon sá vel por vul to sa ar re ca da-
ção de im pos tos e pela ge ra ção de cen te nas de mi -
lha res de em pre gos.

Por fim, es sas no vas de nún ci as ape nas ra ti fi-
cam a ne ces si da de de re gu la men ta ção do se tor de
dis tri bu i ção de be bi das, por rme io de uma lei es pe cí fi-
ca, con so an te o já pre vis to no Novo Có di go Ci vil.

Anun cio à Casa que es tou apre sen tan do um
pro je to de lei que tem por ob je ti vo re gu lar, ou re gu la-
men tar, as re la ções, en tre fa bri can tes e dis tri bu i do res
de be bi das no Bra sil.

Esse pro je to, que foi ela bo ra do me di an te con-
sul to ria es pe ci a li za da e de po is pas sou pelo cri vo da
Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, tem por
ob je ti vo es ta be le cer exa ta men te cri té ri os e nor mas
que de fi nam bem es sas re la ções en tre fa bri can tes e
dis tri bu i do res de be bi das, à se me lhan ça do que já
ocor re, por exem plo, no se tor au to mo bi lís ti co, em que
há uma lei es pe cí fi ca que rege tais re la ções. É isso
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que que re mos nes se se tor de dis tri bu i ção e de fa bri-
ca ção de be bi das.

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 no bre Se na dor Be ní cio
Sam pa io.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – 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, en cer-
rou-se on tem, na ci da de de Te re si na, Ca pi tal do meu
Esta do, o se mi ná rio in ter na ci o nal “Pla ne ja men to do
De sen vol vi men to Sus ten tá vel em Tem pos de Glo ba li-
za ção”, pa tro ci na do pela Se cre ta ria de Pla ne ja men to
do Go ver no do Pi a uí.

É o oi ta vo even to que co roa re u niões an te ri o res,
uma de ca rá ter emi nen te men te téc ni co e ou tras com
im por tan te par ti ci pa ção ins ti tu ci o nal e so ci o co mu ni-
tá ria, em que se dis cu ti ram opor tu ni da des de de sen-
vol vi men to para a re gião da gran de Te re si na e para
todo o Esta do. Re a li zou-se uma am pla con sul ta à so -
ci e da de, em que se pro cu rou iden ti fi car pro ble mas,
po ten ci a li da des e ações que pos sam ga ran tir pro pos-
tas de de sen vol vi men to que apre sen tem sus ten ta bi li-
da de am bi en tal, po lí ti ca, tec no ló gi ca, ins ti tu ci o nal e
eco nô mi ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tal dis-
cus são ocor re na opor tu ni da de em que o mun do con -
vi ve com a ma i or con cen tra ção de ca pi tal de to dos os
tem pos, ori en ta do no sen ti do da apli ca ção em re-
giões sa bi da men te ca pa zes de res pon der mo ne ta ri a-
men te de for ma rá pi da, não ne ces sa ri a men te como
re sul ta do do tra ba lho e da pro du ção, mas por ve zes
me di an te a mera apli ca ção es pe cu la ti va nos mer ca-
dos fi nan ce i ros, bol sas de va lo res ou tí tu los.

Fo ram dis cu ti dos os se guin tes te mas: “Glo ba li-
za ção e de sen vol vi men to sus ten tá vel – os de sa fi os
das re giões me tro po li ta nas”; “A ges tão pú bli ca e a
nova ins ti tu ci o na li da de para o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel”; “As di men sões in tan gí ve is do de sen vol vi-
men to sus ten tá vel”; “O for ta le ci men to mu ni ci pal para
uma ges tão pú bli ca des cen tra li za da – a ex pe riên cia
do Uru guai”; “As or ga ni za ções não-go ver na men ta is e 
a ges tão das po lí ti cas pú bli cas de de sen vol vi men to
sus ten tá vel – a ex pe riên cia chi le na”; “Mo de lo de ges -
tão do de sen vol vi men to lo cal sus ten tá vel – o caso do
Equa dor”; “De sen vol vi men to lo cal sus ten tá vel no Se -
ri dó – Rio Gran de do Nor te”; “O fi nan ci a men to do de -
sen vol vi men to ru ral no Nor des te – Ações do Ban co
Mun di al”; “A ex pe riên cia do Insti tu to Inte ra me ri ca no
de Co o pe ra ção para a Agri cul tu ra no apo io a ini ci a ti-
vas de de sen vol vi men to sus ten tá vel no Bra sil”; “Os

mo vi men tos so ci a is e o de sen vol vi men to ru ral sus-
ten tá vel”; e, con clu in do, um pa i nel de dis cus são da
es tra té gia de de sen vol vi men to do Esta do do Pi a uí:
“Con tex to ge ral e ações es pe cí fi cas do Pro gra ma de
Com ba te à Po bre za Ru ral e o pro je to fun diá rio”;

Par ti ci pa ram des se even to téc ni cos do Ban co
Mun di al, do Insti tu to Inte ra me ri ca no de Co o pe ra ção
para a Agri cul tu ra, re pre sen tan tes de sete pa í ses do
con ti nen te ame ri ca no (Chi le, Argen ti na, Uru guai, Co -
lôm bia, Cos ta Rica, Pa ra guai e Equa dor), téc ni cos de
onze Esta dos da Fe de ra ção, além de téc ni cos da Se -
cre ta ria de Pla ne ja men to do Esta do, à fren te a Se cre-
tá ria Ele o no ra Fer nan des e o ex-Se cre tá rio e
Vice-Go ver na dor Fe li pe Men des.

Na opor tu ni da de da aber tu ra, o Go ver na dor
Hugo Na po leão dis cor reu so bre as pos si bi li da des de -
sen vol vi men tis tas do Esta do e ações em an da men to
com vis tas à sua im ple men ta ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro o
fato ocor ri do por en ten der ser de ver de todo re pre sen-
tan te da re gião Nor des te bus car al ter na ti vas que ala -
van quem ações ge ra do ras de opor tu ni da des de em -
pre go, ne gó ci os, ren da e me lho ria so ci al, como par te
in te gran te de uma ca de ia pro du ti va sus ten tá vel, cen -
tra da no ci da dão, em or ga ni za ções co mu ni tá ri as e na
pró pria so ci e da de or ga ni za da.

É re pe ti ti vo di zer da de si gual da de eco nô mi-
co-so ci al das re giões Su des te e Sul com pa ra ti va men-
te ao Nor te, Nor des te e até ao Cen tro-Oes te. Cir cuns-
tân ci as ge o grá fi cas, cli má ti cas, cul tu ra is e até de cor-
ren tes da ocu pa ção do nos so País por oca sião do seu 
des co bri men to e co lo ni za ção po de ri am tê-la de ter mi-
na do. É com pre en sí vel e cons ta tá vel. É, no en tan to,
ina ce i tá vel ve ri fi car que pou co ou qua se nada se faz
no sen ti do de re du zir ou mi ni mi zar as dis pa ri da des
re gi no na is.

Ações que pos sam vir a mo di fi car o qua dro exis -
ten te, por par te do Go ver no Fe de ral e de seus ór gãos
de ter mi nan tes da po lí ti ca de de sen vol vi men to do
País, tor nam-se ur gen tes e im pe ra ti vas.

Den tro do ter ri tó rio bra si le i ro, a dis cri mi na ção
das Re giões Nor te e Nor des te sal ta aos olhos. Traz à
lem bran ça o vi gen te iso la men to im pos to pela eli te
eco nô mi ca do pla ne ta e o seu con cen tra do ca pi tal ao
con ti nen te afri ca no, que ago ni za, pa de ce e mor re
sem vis lum brar pos si bi li da des para so lu ções de pro -
ble mas tão ele men ta res e fun da men ta is, como a er ra-
di ca ção da fome, a opor tu ni da de de vida e cres ci men-
to para os ne o na tos e o com ba te às en de mi as, epi de-
mi as e in fec ções vi ra is de pro por ções as sus ta do ras e
sem pos si bi li da des te ra pêu ti cas re so lu ti vas.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ex tin-
ção de ór gãos de de sen vol vi men to como a Su de ne e
a Su dam, por ra zões com pre en sí ve is e, por ve zes,
até jus ti fi cá ve is, não con tri bu iu para a me lho ria da
pro ble má ti ca re gi o nal, mas sim para tor nar evi den te o 
aban do no, com a con se qüen te fal ta de es pe ran ça,
das Re giões Nor te e Nor des te.

Bas tam as pró pri as di fi cul da des atu a is do qua -
dro eco nô mi co-fi nan ce i ro da Na ção, que vive um mo -
men to gra ve de des cré di to e des con fi an ça mun di a is,
con ta mi na do em suas frá ge is es tru tu ras pela re cen te
ban car ro ta ar gen ti na, para im pos si bi li tar ações con-
cre tas de se já ve is, mas ain da não im ple men ta das,
como ati tu de de um go ver no cons ci en te da ne ces si-
da de de ho mo ge ne i zar so ci al men te o País, para que
nada seja fe i to.

Vejo o mapa do Pi a uí. Vis lum bro o tu ris mo no li -
to ral de be las pra i as, de águas quen tes e de mu i to sol; 
o Del ta das Amé ri cas e seus en can tos, lado a lado
com os Len çóis Ma ra nhen ses e Bar re i ri nhas; a cres -
cen te car ci ni cul tu ra da re gião, in cor po ran do tec no lo-
gia equa to ri a na e vi a bi li zan do ex por ta ções para ou -
tros con ti nen tes; a ir ri ga ção em ta bu le i ros li to râ ne os,
se vi a bi li za da, in cre men tan do a ba cia le i te i ra da re-
gião. Ana li so as pos si bi li da des da pres ta ção de ser vi-
ços na ca pi tal, no ta da men te nos seg men tos de sa ú de
e edu ca ção, com o cres cen te nú me ro de even tos cul -
tu ra is e o sur gi men to de no vos cur sos su pe ri o res em
vá ri as áre as do co nhe ci men to. Obser vo a in dus tri a li-
za ção, o be ne fi ci a men to do cou ro de ani ma is, o ma -
nu se io da cas ta nha do caju, o res sur gi men to da cera
de car na ú ba na pa u ta de ex por ta ções para a in dús tria
quí mi ca e de cos mé ti cos; a fru ti cul tu ra com cí tri cos e
man gas; a dis tri bu i ção re pre sen ta ti va de pro du tos in -
dus tri a li za dos de con su mo.

Di ri jo os olhos ao sul do Esta do, onde o tu ris mo
ar que o ló gi co e am bi en tal ali men tam ex pec ta ti vas e
pers pec ti vas nas Ser ras da Ca pi va ra e das Con fu-
sões, onde fós se is de qua se 60 mil anos es ti mu lam
te o ri as da ocu pa ção do Con ti nen te Ame ri ca no. Des ta
re gião ao oes te do Esta do, mi lhões de hec ta res de
cer ra dos agri cul tá ve is pa re cem ser ca pa zes de mu-
dar o sta tus so ci o e co nô mi co, des per tan do ago ra
para pos si bi li da des de pro du zir mi lhões de to ne la das
de grãos, mais fre qüen te men te soja, com pou co in-
ves ti men to na agro in dús tria, mas com a ins ta la ção de 
uma in fra-es tru tu ra viá ria e de ele tri fi ca ção de mo de-
ra das pro por ções.

Imi gran tes de ou tros Esta dos, do Sul e do Su -
des te, pro me tem um sal to a cur to pra zo na gran de
am pli a ção da área de plan tio, hoje de ape nas pou co
mais de 100 mil hec ta res.

E o semi-ári do? Con ti nua sem pers pec ti vas.
No meio ge o grá fi co do Esta do, aba i xo do nor te

e do mé dio Par na í ba fér til; aci ma do sul, dos Va les do
Gur guéia e Par na í ba e dos cer ra dos do su do es te,
que des ti no lhes res ta? Que opor tu ni da des te rão de -
ze nas de mu ni cí pi os, cen te nas de mi lha res de ci da-
dãos que so bre vi vem às in tem pé ri es cli má ti cas e que
hoje, de for ma pre ma tu ra, con vi vem com um es ta do
de ca la mi da de pú bli ca pela per da de mais de 60% de
sua pro du ção agrí co la de sub sis tên cia?

Ima gi nam os téc ni cos res tar ao semi-ári do a
api cul tu ra, a ca ju cul tu ra, o re tor no à cul tu ra do al go-
dão (por que não?) e as ati vi da des ex tra ti vis tas de mi -
ne ra ção. Res tam hoje – e sá ba do úl ti mo es ti ve lá – a
de ses pe ran ça, a fal ta de ob je ti vos e, sur pre en den te-
men te, a re sig na ção ali cer ça da na fé, por ve zes uti li-
za da como ins tru men to de ma no bra de um povo cré -
du lo por apro ve i ta do res cir cuns tan ci a is.

Urge que se to mem me di das que ve nham pos si-
bi li tar mo di fi ca ções nes te ce ná rio. É im pe ra ti vo que
se ado te uma po lí ti ca de de sen vol vi men to sus ten ta do
para a re gião.

O Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal se ria, en-
tão, efe ti vo ins tru men to agre ga dor e ca paz de pro por-
ci o nar opor tu ni da des de uni for mi za ção fe de ra ti va.

Uma po lí ti ca de in ves ti men to cer ta men te le va ria
em con ta um novo es tí mu lo à cul tu ra de al go dão,
mais re sis ten te a pra gas am bi en ta is, a am pli a ção da
área plan ta da de caju, a tec no lo gia mo der na na api -
cul tu ra, mas, com cer te za, de ter mi na ria a ne ces sá ria
uti li za ção de águas acu mu la das em gran des açu des
da re gião e as exis ten tes no sub so lo, de for ma abun -
dan te e de re la ti va men te fá cil cap ta ção, na for ma ção
de pe que nos e vá ri os pe rí me tros ir ri ga dos, por go te-
ja men to ou mi cro as per são, ca pa zes de per mi tir a
agri cul tu ra e a pe cuá ria, fi xan do o ho mem do cam po
à re gião hoje inós pi ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re por-
to-me ao se mi ná rio ini ci al men te ci ta do para ca rac te ri-
zar a bus ca in ces san te do Esta do e de seu povo por
me lho res dias. Ain da o faço para ca rac te ri zar o aban -
do no da re gião pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, que
ain da não tem ati tu des con cre tas, por par te de seus
ór gãos, para vi a bi li zar o cres ci men to e o de sen vol vi-
men to da nos sa re gião.

Se não for com pul so ri a men te es ti mu la do, o
apor te de in ves ti men to e ca pi tal não se fará nas Re -
giões Nor te e Nor des te, onde a res pos ta fi nan ce i ra
cer ta men te tar da rá, se vier a ocor rer. Não obs tan te, o
ga nho so ci al se ria a qui ta ção de uma dí vi da se cu lar
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da Na ção, que, cer ta men te, as se gu ra ria a or dem e
ga ran ti ria o pro gres so.

A sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to é o de -
sa fio em épo ca de glo ba li za ção e dis cri mi na ção dos
sub de sen vol vi dos, ne ces sa ri a men te fora de foco das
ações po lí ti cas.

Con cluo re i te ran do a mi nha in dig na ção para
com o des ca so às re giões sub de sen vol vi das e co-
bran do, des ta tri bu na, uma ati tu de do Go ver no Fe de-
ral que ve nha es ti mu lar a ati vi da de pro du to ra, a ge ra-
ção de em pre go e ren da, o cres ci men to e de sen vol vi-
men to da nos sa re gião.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o 
no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, por ces são do Se na-
dor Ri car do San tos.

V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, terá vin te mi nu-
tos para fa zer seu pro nun ci a men to.

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, es tou usan do a tri -
bu na para tra tar de um as sun to de que já tra ta mos por 
vá ri as ve zes, ao qual re tor no nes te mo men to: o se tor
su cro al co o le i ro, so bre tu do so bre o pro ble ma do ál co-
ol no Esta do que re pre sen ta mos, o Esta do de Mato
Gros so, in clu in do os Esta dos de Mato Gros so do Sul,
de Go iás, de To can tins, do Pará, de Mi nas Ge ra is e do 
Espí ri to San to.

Por oca sião da vo ta ção da emen da cons ti tu ci o-
nal da Cide, en tra mos em en ten di men to com o Re la-
tor, Se na dor Ro me ro Jucá, en ten di men to que pas sou
para a Casa Ci vil, no Pa lá cio do Pla nal to, para que to -
dos aque les com pro mis sos do Cima – Con se lho
Inter mi nis te ri al do Açú car e do Álco ol, bem como to -
dos os com pro mis sos as su mi dos por meio do De cre-
to n.º 3.890, que tra ta va dos sub sí di os para o Pro gra-
ma do Álco ol no Nor des te e nos Esta dos já enu me ra-
dos, es ta ri am con tem pla dos em fun ção da que la
emen da que es tá va mos apro van do.

A Re so lu ção n.º 10 do Cima tor na bem cla ro
que, além de o Nor des te ter sub sí dio à cana-de-açú -
car para a pro du ção do ál co ol, tam bém se in clu i ri am
aque les Esta dos que não têm con di ções de com pe tir
com os Esta dos do Cen tro-Sul, so bre tu do São Pa u lo
e Pa ra ná, na pro du ção de ál co ol ori un do da
cana-de-açú car.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, os Esta dos de
Mato Gros so, de Mato Gros so do Sul, de Go iás, os
Esta dos do Nor te que têm usi nas, Pará e To can tins,

bem como os Esta dos de Mi nas Ge ra is, Espí ri to San -
to e Rio de Ja ne i ro te ri am tam bém sub sí dio à cana.

Nes tes dias, em fun ção do que apro va mos na
emen da da Cide, esse de cre to está sen do ela bo ra do.
E es ta mos pre o cu pa dos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, por que, na mi nu ta do de cre to, não apa re-
ce o que es ta va in clu í do na Cide, na Re so lu ção n.º 10
do Cima, bem como na Lei n.º 3.890. Se o com pro-
mis so era in cor po rar, no novo de cre to, tudo o que es -
ta va no De cre to n.º 3.890, não es ta mos ven do isso
con so li da do. Por tan to, em fun ção do en ten di men to
que ti ve mos nes ta Casa e com os nove Mi nis té ri os
que fa zi am par te do Cima, que dava sub sí dio à cana
nes ses Esta dos, bem como con ce dia sub sí di os ao
trans por te para Mato Gros so e Mato Gros so do Sul,
com o in tu i to de que o pro du to des ses dois Esta dos
pu des se con cor rer com os de ou tros, o que es ta mos
re cla man do hoje é que esse acor do seja cum pri do,
para que o pro gra ma de pro du ção de ál co ol não ve -
nha a pe re cer, logo ago ra que ele re tor na com nova
rou pa gem, em fun ção das leis, acor dos, en ten di men-
tos, de cre tos, por ta ri as que já sa í ram e que de fen dem
mu i to bem o se tor.

Sr. Pre si den te, dou es sas in for ma ções com o
fim de pe dir o apo io do Se na do Fe de ral e do Con gres-
so Na ci o nal, para que lu tem co nos co pelo acor do.
Igual men te, peço o apo io do Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
hoje lí der do Cima, a quem tam bém está de ter mi na do
co man dar o que an tes era da ANP. Já es ti ve pes so al-
men te com o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es e com o Se -
cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Dr. Már cio
For tes. E ain da hoje vou à Casa Ci vil, mais uma vez,
en con trar-me com o Mi nis tro Pe dro Pa ren te, com o
fim de re cla mar para que, no de cre to que está por
sair, so bre a apli ca ção dos re cur sos da Cide, se jam
efe ti va dos os acor dos a res pe i to do ál co ol para os
Esta dos bra si le i ros, se jam do Nor des te ou dos que
aqui anun ci a mos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)

– O pró xi mo ora dor ins cri to é o no bre Se na dor Mo re i ra
Men des, a quem con vi do para ocu par a tri bu na.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, cedo mi nha ins cri ção ao ilus tre Se na dor
Chi co Sar to ri e fi ca rei para o fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con vi do o no bre Se na dor Chi co Sar to ri a ocu -
par a tri bu na. V. Exª terá vin te mi nu tos para fa zer o seu 
pro nun ci a men to.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
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dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
agra de cer ao Se na dor Mo re i ra Men des, co le ga de
Ban ca da do Esta do de Ron dô nia, por me ha ver con -
ce di do a per mu ta no uso da pa la vra.

Hoje de se jo me di ri gir à ci da de de Jo a ça ba, em
San ta Ca ta ri na, que me con ce deu a hon ra de uma
ho me na gem fe i ta pela Câ ma ra de Ve re a do res. É que
nas ci na que la ci da de em 1940, e hoje a Câ ma ra de
Ve re a do res e a Pre fe i tu ra vão me con ce der a hon ra ria
de re ce ber a me da lha Cru ze i ro – a ci da de de Jo a ça-
ba, quan do nas ci, cha ma va-se Cru ze i ro. Sin to-me or -
gu lho so por ter sido re co nhe ci do por aque la ci da de,
tan tos anos de po is de mi nha mu dan ça de lá. Pela vi -
vên cia, pelo com por ta men to da nos sa fa mí lia, tal vez
hoje eles que i ram me dar essa gran de dis tin ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ria fa -
lar tam bém so bre o pro je to de lei que es ta mos vo tan-
do hoje para be ne fi ci ar o Esta do de Ron dô nia. Eu até
iria subs cre ver-me para que fos se an te ci pa da a vo ta-
ção, por que devo sair ao meio-dia; mas já foi so li ci ta-
da pelo Re la tor, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O Esta do de Ron dô nia pre ci sa de aju da. Ele
será be ne fi ci a do por esse fi nan ci a men to, aguar da do
com an si e da de pela po pu la ção ron do ni en se, que ne -
ces si ta dos re cur sos para re sol ver pro ble mas, prin ci-
pal men te do se tor de es tra das. Te mos man ti do con ta-
to di re to com as pre fe i tu ras, as Câ ma ras de Ve re a do-
res, a so ci e da de ron do ni en se, que nos têm co bra do
algo de in te res se para aque le Esta do. Está va mos
aguar dan do a tão fa la da CPMF, que acre di to ago ra
será de fi ni da aqui no Se na do Fe de ral, a fim de que se
dê con ti nu i da de às obras em to dos os can tos do Bra -
sil, prin ci pal men te no Esta do de Ron dô nia, onde inú -
me ras de las es tão pa ra li sa das há mais de qua tro
anos, por fal ta de re cur sos: hos pi ta is a se rem con clu í-
dos, es tra das a se rem as fal ta das etc. Ago ra, com
esse fi nan ci a men to, que per mi ti rá a pa vi men ta ção de
es tra das, Ron dô nia po de rá tra zer ma i or ren di men to
para a so ci e da de.

Não pre ten do alon gar-me, para con ce der o di re-
i to ao Lí der do PSDB, Se na dor Ro me ro Jucá, de ma -
ni fes tar-se. Vou en cer rar agra de cen do, mais uma vez, 
ao Se na dor Mo re i ra Men des, por ter-me con ce di do a
per mu ta.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, ilus tre Se na dor?

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Com mu i to pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor Mo -
re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Chi co Sar to ri, V. Exª, ain da hoje pela ma nhã, deve se -

guir via aé rea para a an ti ga Cru ze i ro e hoje Ju as sa ba,
onde V. Exª nas ceu, para re ce ber uma ho me na gem.
Embo ra há tão pou co tem po nes ta Casa, V. Exª me re-
ce ver da de i ra men te essa ho me na gem pela sua de di-
ca ção, pelo seu tra ba lho e pela fir me za com que se
con duz no Se na do Fe de ral. Sou tes te mu nha de toda
a sua vida no Esta do de Ron dô nia. Eu que tam bém
vim de um ou tro Esta do e que tam bém re ce bi ho me-
na gem se me lhan te na ci da de do in te ri or do meu
Esta do, onde não nas ci, mas pas sei pra ti ca men te
toda a mi nha vida – Mi ra sol, São Pa u lo –, vejo o re co-
nhe ci men to da po pu la ção de Cru ze i ro. Em nome da
po pu la ção do nos so Esta do – por ado ção –, tan to o
de V. Exª como o meu, faço uma ho me na gem de re co-
nhe ci men to pela sua de di ca ção, pelo seu tra ba lho e
pelo seu amor à Ron dô nia, para onde V. Exª le vou a
sua fa mí lia, as suas fi lhas, vi ven do de cen te e ho nes-
ta men te e hon ran do a po pu la ção. De se jo que V. Exª
te nha dias de mu i ta ale gria – e cer ta men te o terá –,
quan do re ce ber essa ho me na gem jus tís si ma na ci da-
de de Ju as sa ba, an ti ga Cru ze i ro.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Agra de ço ao Se na dor Mo re i ra Men des pe las suas pa -
la vras de re co nhe ci men to.

Na re a li da de, es tou há 22 anos no Esta do de
Ron dô nia. Nes ta Casa, no dia da mi nha pos se, eu
dis se que a mi nha vida é um li vro aber to. Há qua ren ta
anos, par ti ci po da po lí ti ca, pas san do por vá ri os Esta -
dos, como San ta Ca ta ri na e Pa ra ná. Inclu si ve, re ce-
be rei uma ho me na gem no mês que vem, na ci da de
de San ta Isa bel do Oes te, no Pa ra ná, onde fui Pre fe i-
to de 1969 a 1973.

O Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, de Mato Gros so, em
1984, era De pu ta do Fe de ral e foi um gran de ba ta lha-
dor na épo ca da cri a ção dos Mu ni cí pi os de Co mo do-
ro, Cam pos de Jú lio e Sa pe zal. É um ho mem que de -
mons trou e vem de mons tran do a sua in te li gên cia e a
sua ca pa ci da de em aten der à so ci e da de da que le
Esta do. Hoje, pela se gun da vez, é Se na dor nes ta
Casa, onde re pre sen ta mu i to bem o Esta do de Mato
Gros so. Ape sar de ser mos de Par ti dos di fe ren tes,
sem pre tive por par te de S. Exª aten di men to quan do,
na que la épo ca, tra ba lhá va mos para eman ci par Co-
mo do ro e Cam pos de Jú lio.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Chi co Sar to ri?

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Chi co Sar to ri, quan do V. Exª es ta va enu me ran do os
Esta dos e Mu ni cí pi os por onde pas sou como po lí ti-
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co, eu já es ta va para re cla mar, por que V. Exª não ti -
nha fa la do, até en tão, so bre o Esta do de Mato Gros -
so, onde V. Exª atu ou jun to com bra vos des bra va do-
res do ser tão bra si le i ro. V. Exª saiu do Rio Gran de
do Sul, pas san do por San ta Ca ta ri na, Pa ra ná e
Mato Gros so, e está há 22 anos em Ron dô nia. Evi -
den te men te, V. Exª atu ou mu i to tam bém no oes te
mato-gros sen se, des bra van do aque la re gião. Pois
bem, Se na dor Chi co Sar to ri, Mato Gros so agra de ce
mu i to a sua par ti ci pa ção não ape nas na eman ci pa-
ção, mas na cri a ção dos Mu ni cí pi os de Co mo do ro,
Cam pos de Jú lio e Sa pe zal, onde está hoje o ber ço
da hi dro via Ma de i ra—Ama zo nas. O ber ço da pro du-
ção é le va do para Por to Ve lho, para Ita co a ti a ra e,
de po is, para qual quer par te do mun do nas ceu exa-
ta men te nes sa re gião des bra va da por V. Exª e por
tan tos ou tros bra vos bra si le i ros que para lá mi gra-
ram. Não pos so de i xar de fa zer o re co nhe ci men to
ao nos so sa u do so ami go Val dir Maz zut ti, a Argeu
Fo gli at to e a tan tos ou tros bra vos bra si le i ros do Sul
que des bra va ram o Mato Gros so e es tão aju dan do
Ron dô nia. Pa ra béns pelo seu tra ba lho e pelo pro-
nun ci a men to de V. Exª, so bre tu do hoje, pois, nos
pró xi mos mi nu tos, será apro va do o fi nan ci a men to
para as es tra das de Ron dô nia, as sun to que tan to V.
Exª quan to o Se na dor Mo re i ra Men des tem de ba ti do
nes ta Casa. Mu i to obri ga do.

O SR. CHICO SARTORI  (Blo co/PSDB – RO) – 
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i-
ro.

Na re a li da de, em 1994, eu di zia que a soja de -
ve ria ser trans por ta da de Ron do nó po lis para Por to
Ve lho e não de Vi lhe na para Pa ra na guá. O Go ver na-
dor da épo ca su ge riu que se cha mas se uma am bu-
lân cia para in ter nar-me, pois acre di ta va que eu es ta-
va fi can do lou co. Res pon di que lou cos tal vez se ri am
eles por que não co nhe ci am o que era agri cul tu ra.

Fui agri cul tor du ran te vin te anos no Pa ra ná e
mo ra va a 750 qui lô me tros do por to de Pa ra na guá.
Na que la épo ca, já era di fí cil trans por tar a soja. Se
se plan tas se soja em Vi lhe na e a trans por tas se para 
Pa ra na guá, a 2.500 qui lô me tros de dis tân cia, quan-
do a car ga che gas se a Cam po Gran de, po de ria ser
jo ga da no mato, por que o fre te já te ria con su mi do
tudo. Anti ga men te, esse trans por te se ria fe i to por in -
ter mé dio da Por to brás.

Meu pen sa men to fi cou es que ci do por 12 anos, 
mas, em 1996, cons tru iu-se o por to gra ne le i ro. Mais
de 700 car re tas de soja por dia pas sam pela ci da de
de Vi lhe na, via Por to Ve lho–Ita co a ti a ra, e se guem
para to dos os pa í ses do mun do. A dis tân cia en tre Vi -

lhe na e Pa ra na guá, vol tan do a Be lém, é de apro xi-
ma da men te 10 mil qui lô me tros, o que ca u sa uma di -
fe ren ça no pre ço em vir tu de des sa dis tân cia.

Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª re fe riu-se ao
sa u do so Val dir Maz zu ti e ao Sr. Argeu Fo gli at to, que 
fo ram dois des bra va do res.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Chi co Sar to ri, des cul pe-me in ter rom pê-lo. O sa u do-
so Val dir Maz zu ti já fa le ceu, mas o Sr. Argeu Fo gli at-
to ain da está vivo. Obri ga do.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Peço des cul pas a V. Exª. Qu an do fa lei no sa u do so
Val dir Ma zut ti, in cluí o nome do ou tro como um lu ta-
dor.

Na que la re gião, atu al men te está tudo trans for-
ma do. V. Exª es ta va jun to quan do o Go ver na dor Jú -
lio Cam pos es te ve em Cam pos de Jú lio, que, na
épo ca, cha ma va-se Co flas sul. Então, dis se-lhe:
“Hoje, Co flas sul muda de nome, por que es ses cam -
pos se cos não pro du zi am nada e, atu al men te, são
um ver de de soja, ar roz e mi lho. Isso sig ni fi ca ICMS, 
re ver ten do em es tra das, es co las, ener gia elé tri ca e
sa ú de para aque la po pu la ção.

O nome, en tão, foi mo di fi ca do para Cam pos de 
Jú lio, por que o en tão Go ver na dor era Jú lio Cam pos
e tam bém pelo fato de que aque la re gião foi in va di-
da no mês de ju lho, no Go ver no Jú lio Cam pos. Hoje, 
na que la ci da de, si tu a da no oes te do Esta do de Mato 
Gros so, qua se na di vi sa com Ron dô nia, a vi ú va Cla -
i des La za ret ti Ma zut ti foi re e le i ta Pre fe i ta pela se-
gun da vez.

Para en cer rar, Ron dô nia, prin ci pal men te aque -
las re giões para as qua is fo ram des ti na dos os re cur-
sos para as es tra das, po de rá to mar um novo ca mi-
nho por meio des se fi nan ci a men to a ser vo ta do nes -
ta ma nhã.

Espe ro vo tar tam bém hoje aque le pro je to com
o qual que ri am pre ju di car um dos ma i o res es por tes
bra si le i ros, o ro de io, ti ran do dos cow boys a es po ra
para mon ta ria. Estão na pla téia os es por tis tas des sa
mo da li da de, que re ú ne hoje mais gen te do que o fu -
te bol bra si le i ro. Se ti ra rem a can ti ga da es po ra, ja-
ma is se po de rá ver uma fes ta tão bri lhan te para o
povo bra si le i ro. Esse es por te é um dos que o bra si-
le i ro mais tem pra zer em par ti ci par. Enquan to as
pes so as es tão par ti ci pan do dos ro de i os, não es tão
nas ruas, nas ci da des, fa zen do ba der na, con fu são,
cri an do tu mul tos.
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Agra de ço a opor tu ni da de, Se na dor Mo re i ra
Men des, de fa zer uso da pa la vra an tes de V. Exª.

Obri ga do, Sr. Pre si den te!

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se -
na dor Ro me ro Jucá, pela Li de ran ça do PSDB, para
uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
pedi a pa la vra para fa zer dois re gis tros rá pi dos, mas
con si de ra dos im por tan tes na óti ca tan to do PSDB
quan to do Go ver no.

O pri me i ro, para re gis trar que, no pró xi mo dia
15, o Go ver no Fe de ral lan ça rá o Car tão Ci da dão, que
é um car tão úni co de todo ca das tro so ci al das pes so-
as mais ne ces si ta das, que já são, ou ain da se rão,
alvo do pro gra ma so ci al de trans fe rên cia de re cur sos
do Go ver no Fe de ral. O Go ver no Fe de ral pla ne ja gas -
tar este ano mais de R$29 bi lhões com pro gra mas so -
ci a is, prin ci pal men te de trans fe rên cia de ren da. Por -
tan to, é uma no tí cia aus pi ci o sa que gos ta ría mos de
dar a Casa, re gis tran do-a nos Ana is do Se na do e pe -
din do a trans cri ção da ma té ria “Se cre tá ria diz que
Go ver no quer ca das tro úni co da po pu la ção po bre”,
pu bli ca da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo.

Da mes ma for ma, que ro tam bém anun ci ar que o 
Incra está ini ci an do o pro ces so do pri me i ro as sen ta-
men to fe mi ni no do País. Lo ca li za do em Per nam bu co,
no en ge nho Gu ti ú ba, mu ni cí pio de Ita qui tin ga, na
Zona da Mata de Per nam bu co, esse tra ba lho está
sen do fe i to e co or de na do pelo Mo vi men to dos Tra ba-
lha do res Ru ra is Sem Ter ra des sa re gião, cuja co or de-
na do ra, na Mata Nor te, é uma mu lher. O MST e o
Incra foi que pen sa ram so bre o as sun to e es tru tu ra-
ram esse pri me i ro as sen ta men to fe mi ni no do Incra no 
Bra sil. Eu gos ta ria de elo gi ar essa ação, pa ra be ni zan-
do o Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, Dr. José
Abrão, e o Pre si den te do Incra, Se bas tião Aze ve do,
por essa sen si bi li da de e por essa ação. É im por tan te
lem brar que o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio
foi o pri me i ro mi nis té rio a de fi nir co tas para ne gros no
seu qua dro de pes so al; ago ra, avan ça mais, re a li zan-
do esse pri me i ro as sen ta men to fe mi ni no do País. Por-
tan to, peço tam bém a trans cri ção des ta ma té ria de O
Esta do de S.Pa u lo: “Incra apos ta em 1º as sen ta men-
to fe mi ni no do País.”

Mu i to obri ga do!

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

Qu es tão Agrá ria

Incra apos ta em 1º as sen ta men to
fe mi ni no do País

Mu lhe res vão ge ren ci ar o Enge nho Gu ti ú ba,
na Zona da Mata de Per nam bu co

Re ci fe – Res pon sá ve is pelo pri me i ro as sen ta men to fe mi ni-
no bra si le i ro, o Enge nho Gu ti ú ba, em Ita ba tin ga, Zona da Mata
de Per nam bu co, ins ta la do nes sa se ma na, as mu lhe res têm pela
fren te o de sa fio aten der a ex pec ta ti vas de me lhor de sem pe nho
eco nô mi co e so ci al da ter ra.

A co or de na do ra do Mo vi men to dos Sem-Ter ra (MST) na
Zona da Mata Nor te, Lu í za Fer re i ra da Sil va, é co nhe ci da pela li -
de ran ça e or ga ni za ção na re gião. O su pe rin ten den te re gi o nal do
Incra, Ge ral do Eu gê nio, ates ta que os 13 as sen ta men tos do MST 
nes sa área são me lho res ge ren ci a dos que os da Zona da Mata
Sul, co man da do por um ho mem. “A apli ca ção dos re cur sos tam -
bém é mais di re ta, não há des vio de fun ção”.

Eu gê nio dis se que o as sen ta men to fe mi ni no será um tes te
para com pro var a hi pó te se de que, nas mãos das mu lhe res, a re -
for ma agrá ria pode ser um pou co di fe ren te. “Estou apos tan do nis -
so e dis pos to a re pe tir a ini ci a ti va onde as mu lhe res ti ve rem atu a-
ção des ta ca da”.

O as sen ta men to é um re co nhe ci men to à luta das mu lhe res
que ca pi ta ne a ram, por dois anos, to dos es for ços para con quis tar
a ter ra. Há ho mens no as sen ta men to, mas as mu lhe res re ce be-
rão o tí tu lo de pos se e os cré di tos de ins ta la ção.

Se cre tá ria diz que go ver no quer ca das tro úni co
da po pu la ção úni co da po pu la ção po bre

Wan da Engel, se cre tá ria na ci o nal de Assis tên cia So ci al,
dis se que o go ver no fe de ral está ca mi nhan do para um sis te ma de 
ca das tro úni co da po pu la ção po bre.

“É com esse ob je ti vo que o pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so irá lan çar, no pró xi mo dia 15, o Car tão Ci da dão”, afir-
mou.

O “Car tão Ci da dão” ha via sido anun ci a do pelo go ver no fe -
de ral na vés pe ra do de ba te – e ape nas qua tro me ses da ele i ção
de ou tu bro. O ob je ti vo do car tão – que será mag né ti co e subs ti tu i-
rá ou tros já dis tri bu í dos à po pu la ção – é uni fi car o pa ga men to
dos pro gra mas de trans fe rên cia di re ta de ren da. O go ver no fe de-
ral pla ne ja gas tar R$29,4 bi lhões com es ses pro gra mas nes te
ano.

Wan da Engel afir mou que a si tu a ção de mi sé ria e in di gên-
cia aca ba le van do à que bra do con tra to so ci al, que se dá quan do
o ex clu í do re sol ve não mais res pe i tar as re gras da so ci e da de.

A se cre tá ria de fen deu uma abor da gem mul ti di men si o nal
do pro ble ma, le van do em con ta as pec tos so ci a is, eco nô mi cos e
cul tu ra is. Argu men tou que a ação mais di re ta no com ba te à po -
bre za deve se dar no pla no mu ni ci pal, em que mais fá cil iden ti fi-
car os fo cos mais gra ves de mi sé ria.

Para ela, os pro gra mas so ci a is de ve ri am ter con di ci o na li-
da des e pre ver uma por ta de sa í da, que per mi ta ao be ne fi ci a do
vol tar a ter uma vida pro du ti va.
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Di re i tos in di vi sí ve is

Mar cos Pin ta Gama, da Se cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos
Hu ma nos, ór gão do Mi nis té rio da Jus ti ça, de fen deu a idéia da in -
di vi si bi li da de dos di re i tos. Para ele, o ci da dão não de ve ria ter
ape nas al guns di re i tos, que ga ran tis sem a sua so bre vi vên cia. O
se cre tá rio de fen deu que, além do di re i to de co mer, mo rar e tra ba-
lhar, a so ci e da de de ve ria in te grar o ex clu í do de ma ne i ra mais
abran gen te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na dor Ro me ro Jucá, V.Exª será aten di do, na
for ma re gi men tal.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra, a V. Exª.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, tam bém em nome do Blo co, res pon den do pela Li -
de ran ça, gos ta ría mos de so li ci tar dois mi nu tos para
fa zer um re gis tro, ten do em vis ta a con si de ra ção an -
te ri or, que jul ga mos im por tan te. Qu e re mos re gis trar,
para que o Bra sil todo tam bém com par ti lhe da nos sa
ale gria, que o Se na do Fe de ral está abrin do as suas
por tas e re ce ben do, no Au di tó rio Pe trô nio Por te la,
apro xi ma da men te duas mil mu lhe res, de to dos os
Esta dos bra si le i ros, que es tão par ti ci pan do da gran de
Con fe rên cia Na ci o nal de Mu lhe res Bra si le i ras. Elas
es tão as su min do um gran de de sa fio, o de ul tra pas sar
os mu ros da de si gual da de, so ci a li zar o co ti di a no po lí-
ti co pú bli co com as ações afir ma ti vas.

Essas mu lhe res pas sa rão dois dias em Bra sí lia.
São re pre sen tan tes in dí ge nas, ne gras, bran cas, mu -
lhe res do cam po e da ci da de, que es tão cons tru in do
uma pla ta for ma po lí ti ca fe mi ni na, a ser en tre gue aos
pré-can di da tos à Pre si dên cia do País, para que a de -
mo cra cia po lí ti ca seja tam bém cons tru í da com a de -
mo cra cia da vida, com a igual da de en tre ho mens e
mu lhe res e com a par ti ci pa ção de las.

Qu e re mos nos so li da ri zar com to das as mu lhe-
res, que es tão fes te jan do e pe din do que re gis tre mos
no ple ná rio o agra de ci men to de las pela apro va ção,
on tem, no Se na do Fe de ral, do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
do Ce daw, aque la gran de de cla ra ção em fa vor da eli -
mi na ção de to das as for mas de vi o lên cia con tra a mu -
lher. To dos os Par la men ta res es tão con vi da dos a
com pa re cer ao Au di tó rio Pe trô nio Por te la, para dar a
sua sa u da ção e se po si ci o na rem como par ce i ros nes -
sa luta pela igual da de de se xos nes te País.

Esse era o re gis tro que o Par ti do dos Tra ba lha-
do res e o Blo co de Opo si ção gos ta ri am de fa zer. Eu
te nho cer te za de que a nos sa ale gria e a nos sa so li-

da ri e da de ul tra pas sam as nos sas fi le i ras par ti dá ri as
e se rão re gis tra das, sem dú vi da ne nhu ma, como de
toda a Casa.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre si den-
te, dan do um viva às mu lhe res, um viva à igual da de e
prin ci pal men te à im por tân cia de o Bra sil cons tru ir a
sua so be ra nia ba se a da na rup tu ra des sa po lí ti ca que
de sem pre ga, que dis cri mi na e que re al men te faz com 
que pou cos te nham mu i to e uma gran de ma i o ria te -
nha pou co.

Essa é a men sa gem que que re mos tra zer, nes te
mo men to em que se re a li za a gran de Con fe rên cia
Na ci o nal de Mu lhe res Bra si le i ras nes ta Casa, em
Bra sí lia, no Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 337, DE 2002

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 4 seja sub me ti da ao
Ple ná rio em 2º lu gar.

Sala das Ses sões, 6 de ju nho de 2002. – Mo re i-
ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Item 4 da pa u ta será dis cu ti do em se gun do

lu gar.
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 Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 338, DE 2002

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 nº 9 seja sub me ti da
ao Ple ná rio em 5º lu gar.

Sala das Ses sões, 6 de ju nho de 2002. – Na bor
Ju ni or.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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O Item 9 da pa u ta será apre ci a do em quin to lu gar.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 318, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002 (nº
5.307/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que ins ti tui a 
Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 472 e
473, de 2002, da Co mis sões de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e de Edu ca ção,
Re la to res: Se na do res José Jor ge e Wal deck
Orne las, res pec ti va men te.

A Pre si dên cia es cla re ce ao ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Tem V. Exª a pa la vra para dis cu tir.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Sras e Srs Se na do res, em bo ra pu dés se mos des se
tema fa zer um de ba te am plo e lon go pela sua im por-
tân cia, ape nas que re mos re gis trar que o que es ta mos
vo tan do é do mais alto sig ni fi ca do para o Esta do de
Per nam bu co, es pe ci al men te para a ci da de de Pe tro li-
na. Cum pri men ta mos essa ci da de na fi gu ra de seus
re pre sen tan tes e prin ci pal men te do seu povo. 

Bus ca mos le var mais opor tu ni da des de edu ca-
ção, de co nhe ci men to, de ciên cia, de tec no lo gia, e fa -
zer com que povo se dê con ta de que o País que de -
se ja mos so men te será so be ra no, in de pen den te, ca-
paz de di ri gir o seu des ti no in ves tin do na edu ca ção, e
aí, sim, da re mos re al men te o gran de pas so que de se-
ja mos.

O Rio Gran de do Sul, Sr. Pre si den te, com dis -
cer ni men to, as su miu com pro mis so pú bli co com
aque la co mu ni da de, e a so ci e da de ga ú cha con quis-
tou, como vi tó ria do seu gran de mo vi men to, uma uni -

ver si da de pú bli ca es ta du al. Há uni ver si da des ins ta la-
das em 25 Mu ni cí pi os do Esta do do Rio Gran de do
Sul, e os cur sos ofe re ci dos são vol ta dos para a im por-
tân cia e para a di na mi za ção eco nô mi co-so ci al da re -
gião. Por tan to, a uni ver si da de nas ce com uma ca rac-
te rís ti ca di fe ren te: ela de sen vol ve rá ci da da nia.

Tam bém acre di to que, no mo men to em que fica
ins ti tu í da a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co, vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca-
ção, com sede na ci da de de Pe tro li na, Esta do de Per -
nam bu co, aque la re gião toda dará um sal to de qua li-
da de na cons ciên cia e na for ma ção da ci da da nia do
povo.

Os nos sos cum pri men tos a to dos os Par la men-
ta res pela luta em pre en di da, es pe ci fi ca men te os de
Per nam bu co, Esta do que, sem dú vi da, terá o abra ço
e o apo io de to dos os re pre sen tan tes do País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor
José Jor ge, do Esta do de Per nam bu co.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs
Se na do res, apro ve i to esta opor tu ni da de em que o
Con gres so Na ci o nal, por meio do Se na do Fe de ral,
vota o pro je to de cri a ção da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co, na ci da de de Pe tro-
li na, para di zer da im por tân cia des se pro je to.

Eu, que co me cei mi nha car re i ra como Se cre tá-
rio de Edu ca ção e fui sem pre re la tor de pro je tos na
área de edu ca ção no Con gres so Na ci o nal, pos so mu -
i to bem ava li ar o que re pre sen ta uma uni ver si da de no
ser tão nor des ti no. Pe tro li na, como to dos sa bem, é
uma ci da de que fica na fron te i ra en tre di ver sos Esta -
dos; por tan to, aque la uni ver si da de be ne fi ci a rá não
ape nas o Esta do de Per nam bu co, mas tam bém o da
Ba hia, o Pi a uí, o Ce a rá e ou tros Esta dos nor des ti nos
que fi cam pró xi mos àque la ci da de.

Res sal to ain da a im por tân cia do tra ba lho re a li-
za do. Há aqui dois re pre sen tan tes de Pe tro li na no
Con gres so Na ci o nal, os De pu ta dos Cle men ti no Co e-
lho e Osval do Co e lho. E tam bém en fa ti zo, nes te mo -
men to tão va li o so para Pe tro li na, a im por tân cia para
aque la ci da de do De pu ta do Osval do Co e lho.

Exer ci o pri me i ro car go pú bli co tra ba lhan do com 
o De pu ta do Osval do Co e lho. Na épo ca do Go ver no
Nilo Co e lho, pra ti ca men te no ano de 1968, 1969 – for-
mei-me en ge nhe i ro em 1967 –, fui as ses sor do en tão
Se cre tá rio da Fa zen da Osval do Co e lho. Des de aque -
la épo ca, con ti nu a mos uni dos: já faz 35 anos que tra -
ba lha mos sem pre jun tos.
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Ape sar de mo des ta a mi nha car re i ra – já fui De -
pu ta do Fe de ral, Se cre tá rio de Esta do três ve zes, Se -
na dor, Mi nis tro –, gran des li ções apren di com o De pu-
ta do Osval do Co e lho. Con si de ro que, na car re i ra pú -
bli ca que exer ce mos, va mos apren den do li ções com
mu i tas pes so as. Tive opor tu ni da de de tra ba lhar com
mu i ta gen te im por tan te, mas, sem dú vi da, as gran des
li ções que têm acom pa nha do a mi nha vida pú bli ca fo -
ram apren di das com o De pu ta do Osval do Co e lho.

Apro ve i to esta ma nhã aqui no Se na do Fe de ral,
em que esse pro je to será apro va do, re sul ta do da luta
de mu i tos anos que aque la co mu ni da de vem re a li zan-
do, para di zer que fi quei mu i to fe liz por ter sido re la tor
des se pro je to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, e tra ba lha do no sen ti do da sua apro va ção.

Apro ve i to para pa ra be ni zar toda a re gião da Ba -
hia, Per nam bu co, Ce a rá e Pi a uí, que cer ta men te te -
rão gran des cur sos su pe ri o res e po de rão de sen vol ver
sua ju ven tu de para que ela não pre ci se sair da re gião
para che gar ao ní vel su pe ri or. Tam bém pa ra be ni zo os 
Lí de res po lí ti cos da re gião: o Pre fe i to Fer nan do Be -
zer ra Co e lho e os De pu ta dos Cle men ti no Co e lho e
Osval do Co e lho, que está ao meu lado e re al men te
re a li zou um gran de tra ba lho.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – O pró xi mo ora dor ins cri to é o emi nen te Se na-
dor Wal deck Orne las, do Esta do da Ba hia, a quem
con ce do a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.

O SR. WALDECK ORNELAS (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, con si de ro a cri a ção da Uni ver si da-
de Fe de ral do Vale do São Fran cis co re sul ta do da luta 
em de fe sa do São Fran cis co, o rio da uni da de na ci o-
nal, que pre ci sa, sem dú vi da al gu ma, me re cer aten -
ção ma i or por par te de to dos.

No re la tó rio que apre sen tei à Co mis são de Edu -
ca ção, tive a opor tu ni da de de res sal tar que o pólo Ju -
a ze i ro-Pe tro li na se afir ma, cada vez mais, como a ca -
pi tal do São Fran cis co. A uni ver si da de vem, sem dú vi-
da al gu ma, cri ar ba ses só li das e con sis ten tes para
um novo sal to, para al can çar-se um novo pa ta mar no
de sen vol vi men to da que le nú cleo. Ju a ze i ro e Pe tro li na
são ir mãs si a me sas, são ci da des que se com ple men-
tam. Por isso, os en ten di men tos ha vi dos na Câ ma ra
dos De pu ta dos, so bre tu do por meio dos De pu ta dos
Osval do Co e lho e Cle men ti no Co e lho, de Pe tro li na, e
Jor ge Khoury, de Ju a ze i ro, evo lu í ram para uma uni -
ver si da de mul ti cam pi, que deve ter, ini ci al men te, um
cam pus em Pe tro li na e ou tro em Ju a ze i ro, mas cuja
ex pan são, que está pre vis ta na lei, de ve rá tam bém

con tem plar a re gião semi-ári da, pos si bi li tan do be ne fi-
ci ar o sul do Pi a uí e Mu ni cí pi os tan to de Per nam bu co
quan to da Ba hia e ou tras áre as.

É fun da men tal, por tan to, re co nhe cer-se a im-
por tân cia do mo men to em que o Se na do dá o úl ti mo
pas so para que o pro je to vá à san ção do Pre si den te
da Re pú bli ca.

Devo tam bém abor dar ou tro as pec to: a má dis -
tri bu i ção do en si no pú bli co su pe ri or fe de ral no Bra sil.
Em al guns Esta dos con cen tra-se gran de nú me ro de
uni ver si da des. Enquan to isso, a re gião mais po bre do
País, a nor des ti na, fi cou por mu i to tem po con de na da
a ape nas uma uni ver si da de fe de ral por Esta do. O
caso da Ba hia é, sem dú vi da al gu ma, um dos mais
gra ves, por que se tra ta da quar ta ma i or po pu la ção do
País. No en tan to, ela tem uma úni ca uni ver si da de fe -
de ral. Com a Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São
Fran cis co, pas sa mos a ter uma uni ver si da de e meia,
mas isso con ti nua sen do pro fun da men te in jus to com
a Ba hia.

Nos pró xi mos dias, vou apre sen tar pro je to de lei 
para des mem brar a Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia
cri an do a Uni ver si da de Fe de ral de Cruz das Almas.
Apro ve i ta re mos as sim o cam pus que a Uni ver si da de
Fe de ral da Ba hia já tem no re côn ca vo ba i a no, vol ta do
para o en si no agrí co la, para con ti nu ar o tra ba lho que
tem sido de toda a Ban ca da ba i a na, no Se na do e na
Câ ma ra, e as sim ter a am pli a ção do en si no su pe ri or
fe de ral no Esta do. O Esta do tem lá qua tro uni ver si da-
des e a União, ape nas uma. Exi ge-se, por con se guin-
te, do Go ver no do Esta do, um es for ço mu i to gran de
para su prir a ne ces si da de de aten der a sua po pu la-
ção em opor tu ni da des no en si no su pe ri or. Tra tan-
do-se de um Esta do nor des ti no, de um Esta do po bre,
é pre ci so que haja ma i or pre sen ça e par ti ci pa ção do
Go ver no Fe de ral, as su min do as suas res pon sa bi li da-
des em re la ção à Ba hia no cam po do en si no su pe ri or.

Qu e ro me con gra tu lar com os Par la men ta res
que tra ba lha ram nes se pro je to, os De pu ta dos Osval do
Co e lho, Cle men ti no Co e lho e Jor ge Khoury. Aqui no
Se na do, con gra tu lo-me com o Se na dor José Jor ge,
Re la tor da ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, e com os meus co le gas de Ban ca da,
Se na do res Pa u lo Sou to e Anto nio Car los Jú ni or, pelo
acom pa nha men to que de ram ao tema. Esse pro je to
teve no Se na do uma tra mi ta ção rá pi da, dada a im por-
tân cia de que se re ves te para os nos sos Esta dos e
para a re gião nor des ti na e, so bre tu do, para o Vale do
São Fran cis co, que po de rá con tar, a par tir de ago ra,
com uma ins ti tu i ção aca dê mi ca de en si no e pes qui sa
que vai pos si bi li tar o apo io ne ces sá rio – que fal ta va –
ao de sen vol vi men to do pólo Ju a ze i ro/Pe tro li na.
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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 Na bor Jú ni or. Em se gui da, ao Se na dor Ro -
ber to Fre i re.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para
dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en -
con tran do-me, hoje, no exer cí cio even tu al da Li de-
ran ça do PMDB na ses são do Se na do Fe de ral, que -
ro ma ni fes tar a nos sa po si ção, fa vo rá vel à apro va-
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002,
que ins ti tui a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do Rio São Fran cis co, com sede no mu ni cí pio
per nam bu ca no de Pe tro li na. E o faço com mu i ta sa -
tis fa ção, pois con si de ro que in ves tir em edu ca ção é,
tal vez, a mais pro du ti va das op ções que um Go ver-
no pos sa fa zer. Las ti mo o fato de o Bra sil, ao lon go
dos úl ti mos 50 anos, não ter tido a pre o cu pa ção de,
efe ti va men te, in cen ti var a edu ca ção, de cri ar es co-
las pro fis si o na li zan tes e uni ver si da des em vá ri as
Uni da des da Fe de ra ção; de ve ría mos, até mes mo,
ter am pli a do o nú me ro de uni ver si da des nos Esta-
dos onde elas já exis tem, mas ain da ofe re cem va-
gas em nú me ro in su fi ci en te para aten der à de man-
da dos jo vens que con clu em o 2º grau.

Ti ves se isso sido fe i to e as nos sas con di ções
eco nô mi cas e so ci a is es ta ri am, de cer to, mu i to mais
van ta jo sas e pro mis so ras do que a si tu a ção que
hoje en fren ta mos!

Um óti mo exem plo a ser ci ta do é o da Uni ver si-
da de Fe de ral do Acre, cri a da gra ças à trans for ma-
ção do an ti go Ter ri tó rio Fe de ral do Acre em Esta do.
Sem pre digo, e re a fir mo, que aque la ins ti tu i ção foi a
ma i or con quis ta do povo acre a no, após a eman ci pa-
ção do ex-Ter ri tó rio. Até en tão, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, só os jo vens de fa mí li as de po der
aqui si ti vo fa vo rá vel po di am se for mar, em ou tras ca -
pi ta is, como Ma na us, Be lém, For ta le za, Rio de Ja-
ne i ro e São Pa u lo – hoje, po rém, a UFAC já está di -
plo man do pro fis si o na is, que co la bo ram com o pro-
gres so do Esta do em mu i tas áre as im por tan tes. Há
pro mo to res, ju í zes, ad vo ga dos, as sis ten tes so ci a is,
en fer me i ros, eco no mis tas, agrô no mos, to dos for ma-
dos lá mes mo, na gama de cur sos que con tem pla
qua se to das as áre as do co nhe ci men to hu ma no. Foi 
cri a da, re cen te men te, a Fa cul da de de Me di ci na,
uma das re i vin di ca ções mais jus tas da nos sa mo ci-
da de, que co me ça rá a fun ci o nar a par tir do se gun do
se mes tre des te ano. 

A apro va ção des te pro je to, que re sul ta rá na
cri a ção da Fun da ção Uni ver si tá ria do Vale do São
Fran cis co – com sede em Pe tro li na, Per nam bu co, o

que lhe pro pi ci a rá aten der, tam bém, a to dos os ha-
bi tan tes da que la mi cror re gião – res pon de a uma jus -
ta as pi ra ção de seu povo e às exi gên ci as do pro-
gres so de todo o Nor des te bra si le i ro. Por isso mes-
mo, a pro po si ção teve nos par la men ta res de Per-
nam bu co seus prin ci pa is de fen so res, os qua is, ao
en cer rar mi nhas pa la vras, cum pri men to pelo em pe-
nho de mons tra do na sua tra mi ta ção.

Em vis ta do ex pos to, de cla ro que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002, con ta com a apro va-
ção da Ban ca da do PMDB no Se na do Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Ro ber-
to Fre i re, do Esta do de Per nam bu co.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com a sa tis fa ção de
Per nam bu co que es tou aqui en tre os dois per nam-
bu ca nos que tal vez te nham mais se em pe nha do na
cri a ção des sa uni ver si da de – De pu ta dos Osval do
Co e lho e Cle men ti no Co e lho –, ho mens que hon ram
a re pre sen ta ção per nam bu ca na, in clu si ve pela sua
vin cu la ção ao ser tão per nam bu ca no, ao Vale do
São Fran cis co e à ci da de de Pe tro li na, que mu i to
pro va vel men te será a sede des sa fun da ção, des sa
uni ver si da de. Já está de fi ni do, me diz o com pa nhe i-
ro De pu ta do Cle men ti no Co e lho.

Ape sar da sa tis fa ção, te mos al gu mas pre o cu-
pa ções. Vi ve re mos no mun do do fu tu ro – e este sé -
cu lo já está de mons tran do – o mun do do co nhe ci-
men to e da ciên cia. Isso será a ala van ca fun da men-
tal para que pos sa mos ser con tem po râ ne os do fu tu-
ro e te nha mos ca pa ci da de de par ti ci par efe ti va men-
te do mun do in te gra do, in ter na ci o na li za do, glo ba li za-
do – cha me mos como qui ser mos.

O Bra sil sem pre foi re tar da tá rio. A pri me i ra uni -
ver si da de da Amé ri ca La ti na foi cri a da no Peru. No
Bra sil, vi e mos a ter a fun da ção de cur sos su pe ri o res
mais de 300 anos de po is. Apro xi ma da men te 200
anos de po is, cri ou-se a pri me i ra uni ver si da de no in-
te ri or nor des ti no, no ser tão, no cha ma do Po lí go no
das Se cas. Co nhe ci men to no li to ral, ci vi li za ção ape-
nas na fa i xa em que te mos re la ções com o mun do,
e des pre o cu pa mo-nos do nos so in te ri or. Ago ra, pela 
pri me i ra vez, es ta mos ins ta lan do aí uma uni ver si da-
de. É im por tan te que se res sal te sem pre que é uma
uni ver si da de pú bli ca, tem cres ci men to pe que no.
Para o mun do do fu tu ro, não po de mos ima gi nar que
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isso ve nha pelo mer ca do, tem de vir por de ci são po -
lí ti ca e, por tan to, por in ter ven ção do Esta do.

Daí nos sa sa tis fa ção em ver que o Esta do bra -
si le i ro co me ça a ter pre sen ça nes se que é o cam po
do fu tu ro no nos so Esta do de Per nam bu co, na nos-
sa ci da de de Pe tro li na, com a par ti ci pa ção de to dos
os com pa nhe i ros das re giões Nor te e Nor des te.
Pen so que foi uma una ni mi da de. Que isso seja um
mo ti vo de sa tis fa ção, mas que tam bém nos aler te
para o fato de que não po dem fi car ape nas nes sa
uni ver si da de a ex pan são do en si no su pe ri or e a in-
ter ven ção cla ra do Po der Pú bli co, ga ran tin do aces so
a cur so su pe ri or no Bra sil, em que ain da há pre sen-
ça es cas sa da po pu la ção es tu dan til.

Exi ge-se, cada vez mais, que haja mo men tos
como esse de apro va ção de uni ver si da des e de fa-
cul da des e de apos ta efe ti va do País em ser con-
tem po râ neo do fu tu ro.

Pa ra béns aos com pa nhe i ros De pu ta dos Osval-
do Co e lho e Cle men ti no Co e lho, ao povo do Vale do
São Fran cis co, aos nor des ti nos, en fim, aos bra si le i-
ros!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na do 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, nes te mo men to, ma ni fes to a 
nos sa ale gria, a ale gria do povo do sul do Bra sil –
eu, que sou ca ta ri nen se –, ao ver mos essa con quis-
ta do Vale do São Fran cis co.

A con quis ta pelo Po lí go no das Se cas de uma
uni ver si da de vem ao en con tro da in te ri o ri za ção do
de sen vol vi men to, con tri bu in do para que ele ocu pe o
ter ri tó rio bra si le i ro. Fi ca mos fe li zes com a cri a ção
des sa uni ver si da de no Vale do São Fran cis co, pre ci-
sa men te em Pe tro li na, que, com seus pro du tos, com 
seus avan ços, tem aber to ca mi nhos para o Bra sil e
para o mun do.

Sem pre te nho pre ga do a in te ri o ri za ção do co-
nhe ci men to, do de sen vol vi men to, da ofer ta de em-
pre go e da sa ú de. Sem dú vi da al gu ma, a cri a ção de
uma uni ver si da de para aten der, prin ci pal men te, às
de man das do seu meio é de suma im por tân cia.

Em nos so Esta do, há uma re gião que faz fron -
te i ra com a Argen ti na, e nós, ca ta ri nen ses, es ta mos
bus can do a in te ri o ri za ção do co nhe ci men to. Lá exis -
tem fun da ções edu ca ci o na is de ter ce i ro grau que
são par ti cu la res. De fen de mos a tese de que um

cam pus da Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri-
na, que é pú bli ca, seja im plan tan do no oes te ca ta ri-
nen se, para que aque la re gião de mi ni fún di os, re-
gião de fron te i ra do Mer co sul, tam bém seja aqui nho-
a da com esse be ne fí cio. Si tu am-se na que la re gião
as ci da des de Cha pe có, Ju as sa ba, São Mi guel do
Oes te, Con cór dia e Xan xe rê, en tre ou tras.

Hoje, à no i te, em Ju as sa ba, te re mos a gran de
sa tis fa ção de ho me na ge ar um ilus tre ca ta ri nen se
que hoje é Se na dor pelo nor te do Bra sil, por Ron dô-
nia. S. Exª vai re ce ber um tí tu lo na Câ ma ra de Ve re-
a do res de Ju as sa ba. Essa é uma ver da de i ra in te gra-
ção. Nós ca ta ri nen ses, nós do sul do País ofe re ce-
mos uma pes soa para ser Se na dor em Ron dô nia,
Esta do que – re pi to – vai ser ho me na ge a do hoje no
oes te ca ta ri nen se, na pes soa do Se na dor Chi co
Sar to ri, que hon ra esta Casa.

Nes te mo men to, ao ana li sar a con quis ta pelo
Po lí go no da Seca de uma uni ver si da de com sede
em Pe tro li na, nós, do sul, que re mos pa ra be ni zar os
per nam bu ca nos. Des sa for ma, es ta mos, cada vez
mais, in te gran do o Bra sil; es ta mos nos dan do as
mãos e tor nan do-nos par ce i ros. É as sim que pro cu-
ra mos avan çar e fa zer com que no Bra sil se ja mos,
den tro do pos sí vel, cada vez mais igua is.

Pa ra béns a Pe tro li na por essa con quis ta, que
teve o nos so apo io nes sa ca mi nha da!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta,
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRª MARLUCE PINTO  (PMDB – RR. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, para mim, é uma gran de sa -
tis fa ção vo tar mos hoje a con so li da ção da Fun da ção
Uni ver si tá ria Fe de ral do Vale do São Fran cis co, prin -
ci pal men te por que a uni ver si da de será se di a da em
Pe tro li na, ci da de onde meu es po so nas ceu.

Com a apro va ção des se pro je to, es ta mos fa-
zen do jus ti ça ao Nor des te e àque la gran de ci da de.
Pos so di zer que co nhe ço o Nor des te, por que as mi -
nhas ori gens são nor des ti nas, haja vis ta que nas ci
no Esta do do Ce a rá.

Pe tro li na é uma das ci da des que, pro por ci o nal-
men te, mais tem cres ci do nos úl ti mos anos. Co nhe-
ço tam bém de per to a pro du ção de uvas e de man -
gas, além do pro je to de ex por ta ção que me lho rou
con si de ra vel men te a eco no mia da que le Mu ni cí pio,
prin ci pal men te na área so ci al.
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Não pos so de i xar de re gis trar que gran de par te
do su ces so de Pe tro li na deve-se à fa mí lia Co e lho –
des de o nos so ex-Se na dor até o no bre De pu ta do aqui 
pre sen te. Fui co le ga do Se na dor em 1996 e sei que S. 
Exª sem pre lu tou pe las ca u sas não ape nas de Per -
nam bu co, mas, es pe ci fi ca men te, de Pe tro li na. O De -
pu ta do Cle men ti no Co e lho, se gun da ge ra ção da re fe-
ri da fa mí lia, tam bém, na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, tem sido um ba -
ta lha dor na ta re fa de car re ar re cur sos, so man do seus 
es for ços aos do seu tio. Este é um mo men to de gran -
de sa tis fa ção para to dos nós, e não falo ape nas dos
nor des ti nos, mas dos bra si le i ros de modo ge ral, por -
que uma uni ver si da de sig ni fi ca um gran de avan ço.

O pro gres so do nos so Esta do, Ro ra i ma, ini ci ou
re al men te quan do foi ins ta la da a uni ver si da de e vá ri-
os cur sos fo ram sur gin do.

Qu e ro so li da ri zar-me com os per nam bu ca nos,
prin ci pal men te com os que nas ce ram na bela ci da de
de Pe tro li na.

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não es tou fa lan do ape nas como Lí der, mas, de
cer ta for ma, como fi lho de Pe tro li na, não só da Pe-
tro li na de hoje, que é o or gu lho da fa mí lia Co e lho,
nas suas di ver sas con fi gu ra ções po lí ti cas e ma ni fes-
ta ções cul tu ra is, mas tam bém da Pe tro li na que foi
trans for ma da em uma re gião al ta men te pro du ti va,
com uma tec no lo gia mo der na.

Con fes so a V. Exª que a Pe tro li na que co nhe ço,
que está na mi nha ima gi na ção e da qual não se apa-
ga rá nun ca mais, não obs tan te a trans for ma ção que
re ce beu du ran te vá ri os anos, é a da dé ca da de 40:
uma ci da de pe que na, sim ples, que tem como vi zi nha,
do ou tro lado do rio,a ci da de de Ju a ze i ro da Ba hia.

Não co nhe ço a Pe tro li na de hoje, a não ser pelo 
que leio, pelo que es tu do, por fil mes e fo to gra fi as. Até
hoje, não re ce bi um con vi te do meu que ri dís si mo ami -
go Osval do Co e lho, De pu ta do Fe de ral aqui pre sen te,
para vi si tar o mi la gre de Pe tro li na, que pas sa pe las
mãos da fa mí lia Co e lho e de sua po pu la ção de to das
as con di ções so ci a is, pa tri mo ni a is e cul tu ra is.

Na data em que se cria a Uni ver si da de de Pe tro-
li na, que ro aqui me re di mir. Não co nhe ço a ci da de.
Co nhe ço seus fru tos pe los que re ce bo, não ape nas
da fa mí lia Co e lho, mas tam bém de ou tros ami gos.

A ver da de é que a Pe tro li na de hoje, me re ce
nos so apla u so e o re co nhe ci men to, por ser um dos
cen tros mais im por tan tes da vida eco nô mi ca, so ci al e
po lí ti ca do Bra sil e, par ti cu lar men te, de Per nam bu co.

Pena que não te nho em mãos um ar ti go do
Jor na lis ta Már cio Mo re i ra Alves, que, con vi da do pelo 
De pu ta do Osval do Co e lho, pre sen te nes te ple ná rio,
com pa re ceu a Pe tro li na e vi si tou a ci da de em to das
as suas la ti tu des, em toda a sua di men são, ten do
es cri to al gu mas crô ni cas para o jor nal O Glo bo,
cuja trans cri ção pe di rei, logo mais, para que seja fe i-
ta nos Ana is des ta Casa, a fim de que fa çam par te
do ato cons ti tu ti vo, no pla no par la men tar, da Uni ver-
si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co.

Lem bro-me ape nas de que Már cio Mo re i ra
Alves vi si tou Pe tro li na, onde re cor dou que o pri me i-
ro ci da dão nor te-ame ri ca no que es te ve no re fe ri do
Mu ni cí pio foi McNa ma ra, de cla ran do que aque la re -
gião era como o iní cio de uma nova ci da de dos
Esta dos Uni dos, na Ca li fór nia.

Por tan to, ma ni fes to-me não ape nas em nome
do meu Par ti do, mas tam bém em nome de Mi nas
Ge ra is e da cons ciên cia na ci o nal. Nada é mais ca ti-
van te para esta Casa do que me re cer a opor tu ni da-
de da cri a ção da Uni ver si da de do Vale do São Fran -
cis co.

À Fa mí lia Co e lho, ao Pre fe i to de Pe tro li na, aos
ci da dãos, po bres, ri cos e hu mil des, à ju ven tu de e a
seu povo, o abra ço fra ter nal dos mi ne i ros por essa
con quis ta fan tás ti ca para essa gran de, bela e en-
can ta do ra ci da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção,
ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como nor des-
ti no, ser gi pa no, a dis cus são e a apro va ção des sa
ma té ria se re ves tem da ma i or im por tân cia para mim.

Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de para fe li ci tar
to dos aque les que, di re ta ou in di re ta men te, con tri bu-
í ram para o êxi to des se em pre en di men to, que, te-
nho cer te za, re dun da rá em be ne fí cio de uma vas ta

10652 Sex ta-fe i ra 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    485JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



re gião, no ta da men te aque la ba nha da pelo rio São
Fran cis co, o semi-ári do de Esta dos como Per nam-
bu co, Ba hia, Ser gi pe e Ala go as.

Con gra tu lo-me com es ses bra vos lu ta do res,
que tan to se em pe nha ram nes sa luta pro fí cua, le gí ti-
ma, vi san do ao fu tu ro da nos sa re gião, os De pu ta-
dos Osval do Co e lho e Cle men ti no Co e lho. Co nhe ço
a de sen vol tu ra des ses dois Par la men ta res, a sua te -
na ci da de, o seu en ga ja men to com as ques tões mais 
re le van tes da nos sa re gião, na de fe sa da re vi ta li za-
ção do rio São Fran cis co e da im plan ta ção de pro je-
tos de ir ri ga ção. Exem plo dis so é a fru ti cul tu ra ir ri ga-
da, que se de sen vol veu com tan to su ces so na nos-
sa re gião, ge ran do em pre gos e ri que zas, tor nan do a 
re gião ba nha da pelo rio São Fran cis co, em Per nam-
bu co, em Pe tro li na e em Ju a ze i ro, um es pe lho não
ape nas para o Nor des te do Bra sil, mas tam bém
para todo o nos so País, num de mons tra ti vo de que a 
pro du ção de fru tas pode tor nar o Bra sil mais com pe-
ti ti vo, ge ran do di vi sas, pro mo ven do, por tan to, a ri-
que za do nos so País.

Sr. Pre si den te, sa be mos que a edu ca ção é ins -
tru men to fun da men tal para a con se cu ção e a re a li-
za ção dos so nhos de uma na ção. O Ja pão e a Ale-
ma nha, na ções de sen vol vi das, pra ti ca men te fo ram
tru ci da das du ran te a II Gu er ra Mun di al e qua se de-
sa pa re ce ram do mapa – até bom bas atô mi cas fo-
ram jo ga das no Ja pão. A Ale ma nha, que saiu do na -
zis mo e en trou na de mo cra cia, e o Ja pão, igual men-
te, uti li za ram-se da edu ca ção como for ça mo triz
para a re a li za ção do seu de sen vol vi men to e a re cu-
pe ra ção to tal da qui lo que foi des tru í do.

So mos uma na ção gran di o sa, com mais de 8,5 
mi lhões de qui lô me tros qua dra dos, com uma po pu-
la ção ain da mu i to jo vem, que não en fren tou guer ras.
Os nos sos fe nô me nos cli má ti cos, como os que
ocor rem no Nor des te, são fá ce is de se rem su pe ra-
dos – bas ta que haja von ta de po lí ti ca dos go ver nan-
tes, sem pre ci sar co lo car à dis po si ção da eco no mia
do Bra sil, como se fez no pas sa do, uma jóia da Co -
roa, para sa nar a po bre za do Nor des te.

É uma ale gria mu i to gran de, como ser gi pa no,
sa ber que essa Uni ver si da de ge ra rá fru tos para o
nos so País, para a nos sa re gião, tais como a mu dan-
ça tec no ló gi ca no cam po e a re a li za ção de pes qui sas.
O Bra sil é mu i to po bre em pes qui sas e, por isso, não
está ri va li zan do com ou tros pa í ses em di ver sas áre -
as. Por que não in ves tir no se tor de pes qui sas? Com a 
ins ta la ção da Uni ver si da de, com o mun do ci en tí fi co
que ali será im plan ta do, te re mos pos si bi li da des am -

plas de ge rir no vas pers pec ti vas, no vos ho ri zon tes
para um ou tro Nor des te.

Sr. Pre si den te, a mi nha pa la vra é de re go zi jo, de
en tu si as mo e de apo io, por que o semi-ári do nor des ti-
no é uma re gião in te i ra men te viá vel. É pre ci so que os
go ver nan tes se cons ci en ti zem de que a seca é um fe-
nô me no ad mi nis trá vel, que pode ser ven ci do pela for -
ça de von ta de do ho mem e pela tec no lo gia ge ra da
com as pos si bi li da des am plas que lá exis tem.

O meu voto, por tan to, não po de ria ser di fe ren-
te; o meu voto é fa vo rá vel à ma té ria.

Tam bém de i xo mi nha pa la vra de fe li ci ta ções ao 
povo de Pe tro li na e de Ju a ze i ro, bem como mi nhas
con gra tu la ções a todo o Nor des te, que será en vol vi-
do nes se em pre en di men to, tra ba lhan do, por tan to,
para o fu tu ro do Bra sil, para o fu tu ro da ju ven tu de do 
nos so País, o qual se pre pa ra rá, na que la re gião,
para ven cer os gran des obs tá cu los que se an te-
põem ao nos so de sen vol vi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Por tan to, de cla ro en cer ra da a dis cus são.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, es tou pe din do a mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
con cor da em en ca mi nhar a vo ta ção?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con cor do, per fe i ta men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te Was-
hing ton Luiz di zia que go ver nar é cons tru ir e fa zer es-
tra das. Ele ti nha toda a ra zão, mas pen so que cri ar es -
co las é mu i to mais im por tan te do que abrir es tra das. E 
é jus ta men te isto que es ta mos vo tan do ago ra: a ins ti-
tu i ção da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co, que, com cer te za, é uma es co la que
vem na hora cer ta para a re gião cer ta.

Dis se mu i to bem o Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res quan do as se gu rou que não é tão di fí cil con -
tor nar os pro ble mas da seca. Acre di to que, do ra van te,
a seca terá um tra ta men to mais ade qua do, por meio
do es tu do dos re cur sos hí dri cos do rio São Fran cis co.

Con fes so, Sr. Pre si den te, que sem pre tive mu i to
te mor com re la ção à trans po si ção das águas do rio
São Fran cis co, por que sa be mos que aque le rio aos
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pou cos vem se as so re an do, vem per den do vo lu me de 
água. Tan to te mía mos isso que até o Go ver no do To-
can tins dis pôs-se a mo di fi car o flu xo do rio do Sono,
um dos ma i o res aflu en tes do rio To can tins, para
ligá-lo à ba cia do São Fran cis co.

Qu an do te nho opor tu ni da de de vo tar ma té ria
des sa en ver ga du ra, faço-o com mu i ta sa tis fa ção e
ale gria, por que acho que é por aí que re sol ve re mos o
pro ble ma da seca e, so bre tu do, o pro ble ma an gus ti-
an te da po bre za do Nor des te bra si le i ro.

Foi por isso, Sr. Pre si den te, que nes ta Casa não
me can sei de lu tar pela ins ti tu i ção da Uni ver si da de
Fe de ral do Esta do do To can tins, que, fe liz men te, foi
cri a da pelo Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, a quem mu i to agra de ço, em bo ra ain da
não es te ja efe ti va men te im plan ta da de vi do à bu ro cra-
cia exa ge ra da em nos so País. Até hoje não se ins ti tu iu
o con cur so pú bli co para que a Uni ver si da de Fe de ral
do To can tins pos sa ser im plan ta da.

É com mu i ta sa tis fa ção e mu i to mais ale gria
que, nes te mo men to his tó ri co, en ca mi nho, em nome
do PTB, fa vo ra vel men te à apro va ção des se pro je to
de lei que ora apre ci a mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a ilus tre 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, nós, da Opo si ção,
va mos ale gre men te vo tar fa vo ra vel men te à ins ti tu i ção
da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São
Fran cis co. Há pou co, es tá va mos con ver san do com o
Se na dor Anto nio Car los Va la da res e com o De pu ta do
Cle men ti no Co e lho – que teve a opor tu ni da de de par ti-
ci par, jun ta men te co nos co, da Co mis são Mis ta que es -
tu dou a cri se do se tor elé tri co, vi si tou o São Fran cis co e
está dis cu tin do ques tões re la ti vas à sua re vi ta li za ção –
so bre a ne ces si da de de, após a ins ti tu i ção, fa zer mos
um de ba te para tam bém in clu ir mos os Esta dos de Ala -
go as e Ser gi pe, até por que o ma i or im pac to da de gra-
da ção am bi en tal hoje, in fe liz men te, tem sido de tec ta do
em Ala go as e Ser gi pe, jus ta men te na foz.

Na Co mis são de Re vi ta li za ção do São Fran cis-
co, jun ta men te com vá ri os Se na do res — o Se na dor
Wal deck Orné las é o Re la tor —, te mos tido mu i tos de -
ba tes e sa be mos a im por tân cia gi gan tes ca dis so.
Hoje, ape nas na re gião da foz, pes ca-se me nos de
10% em to ne la das do que se pes ca va há sim ples-
men te oito anos atrás. Há pro ble mas gra vís si mos de
de gra da ção am bi en tal, de ci da des e po vo a dos que
es tão sen do con su mi dos pela pra ia em fun ção da di -
mi nu i ção da va zão do rio São Fran cis co e, por tan to,
ten do me nos for ça para en fren tar o oce a no Atlân ti co.

To dos que so mos apa i xo na dos pelo rio São
Fran cis co, o Ve lho Ja ci o bá, o Espe lho da Lua, com
cer te za te mos o en ten di men to da im por tân cia des sa
Fun da ção e es ta re mos, jun to com Ser gi pe, bus can do
to dos os es for ços ne ces sá ri os para a re vi ta li za ção do
rio. Não te mos ain da, em Ala go as, pela mal di ta in-
com pe tên cia e in sen si bi li da de da eli te po lí ti ca eco nô-
mi ca, pro je tos de ir ri ga ção como o de Pe tro li na. Infe -
liz men te, em mu i tos mo men tos, faz-se a op ção para
en di vi dar o Esta do em R$1 bi lhão e 200 mi lhões,
como foi fe i to ago ra para le gi ti mar um pro ces so fra u-
du len to, em vez de bus car re cur sos para um pro je to
da gran di o si da de des se.

Em mu i tos mo men tos, Se na dor Ra mez Te bet,
em vá ri os as sen ta men tos, pe que nos pro pri e tá ri os do
Esta do de Ala go as vêem o rio de lon ge e di zem: “He -
lo í sa, vejo o rio e não con si go ter aces so a ele para o
abas te ci men to hu ma no ou ani mal ou para um pro je to
de ir ri ga ção para que eu pos sa, por meio do de sen-
vol vi men to sus ten tá vel, di na mi zar a eco no mia lo cal e
cri ar meus fi lhos com dig ni da de”.

Por tan to, de i xa mos aqui nos so apo io e sa u da-
ção a to dos os en vol vi dos di re ta men te na cons tru ção
do pro je to e es ta re mos, jun ta men te com o Esta do de
Ser gi pe, bus can do to das as al ter na ti vas ne ces sá ri as
para a Co mis são de Re vi ta li za ção do São Fran cis co,
a dis po ni bi li da de de re cur sos que são fun da men ta is
para o nos so rio e os pro je tos de ir ri ga ção para o
Esta do de Ala go as, de for ma mu i to es pe ci al.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, para a 
apro va ção.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – A Li -
de ran ça do PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
A Li de ran ça do Blo co de Opo si ção en ca mi nha o voto 
“sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – A Li de ran ça do PSB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Pre si den te, con for me já ma ni fes tei an te ri or men te, a
Li de ran ça do PMDB vo ta rá fa vo ra vel men te ao pro je-
to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs
e os Srs. Se na do res que apro vam o pre sen te pro je to
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O pro je to vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
pa ra be ni za o Se na do pela vo ta ção de tão im por tan te
pro je to, ins ti tu in do a fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
do Vale do São Fran cis co. Pen so que ga nha o Bra sil
com isso.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos

do Re que ri men to nº 321, de 2002)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 337, de 2002,
lido e apro va do an te ri or men te.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 30, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
como con clu são de seu Pa re cer nº 526, de
2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com 
voto em se pa ra do do Se na dor Amir Lan do e 
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de Ron-
dô nia a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter-
no, com ga ran tia da União, com a Cor po ra-
ção Andi na de Fo men to (CAF), no va lor de
trin ta e cin co mi lhões de dó la res dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca. (Fi nan ci a men to par -
ci al do Pro gra ma de Ge ren ci a men to da Ma -
lha Ro do viá ria do Esta do de Ron dô nia).

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.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, en cer ro a dis -

cus são.
Em vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver-
no en ca mi nha a vo ta ção fa vo ra vel men te.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB vo ta rá fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – O PFL 
en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
A Opo si ção en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per ma ne-
cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u-
ro Cam pos.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 529, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 30, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2002, que au to ri za
o Esta do de Ron dô nia a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da União, com a Cor po ra ção
Andi na de Fo men to (CAF), no va lor de
US$35,000,000.00 (trin ta e cin co mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos).

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Antô nio Car los Va la da res –
Mar lu ce Pin to – Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 529, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº   , DE 2002

Au to ri za o Esta do de Ron dô nia a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da União, com
a Cor po ra ção Andi na de Fo men to (CAF), no va lor de
US$35,000,000.00 (trin ta e cin co mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E o Esta do de Ron dô nia au to ri za do a

con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia
da União, com a Cor po ra ção Andi na de Fo men to
(CAF), no va lor de US$35,000,000.00 (trin ta e cin co
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope ra-
ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti nam-se ao
fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Ge ren ci a men to
da Ma lha Ro do viá ria do Esta do de Ron dô nia.
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Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Cor po ra ção Andi na de Fo men to
(CAF);

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
ten do como con tra ga ran ti as, como de fi ni do no tex to
da Lei nº 1.045, de 29 de ja ne i ro de 2002, au to ri za ti va
do em prés ti mo pre ten di do, o pro du to pro ve ni en te das 
re ce i tas pró pri as do Esta do, as co tas-par tes ou par -
ce las dos fun dos cons ti tu ci o na is de re par ti ção tri bu tá-
ria, bem como ou tras em di re i to ad mi ti das;

III – va lor: US$35,000,000.00 (trin ta e cin co mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – pra zo de de sem bol so: 24 (vin te e qua tro)
me ses após a data de as si na tu ra do Con tra to;

V – amor ti za ção: 16 (de zes se is) par ce las se-
mes tra is, con se cu ti vas e, na me di da do pos sí vel,
igua is, ven cen do-se a pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta)
dias após o úl ti mo de sem bol so;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó la res nor te-ame-
ri ca nos, acres ci dos de um spre ad, ex pres so como
per cen ta gem anu al, de 3,35% a.a. (três in te i ros e trin -
ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), in ci den te so -
bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da data de
cada de sem bol so;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a. (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), exi gi da
se mes tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men to
dos ju ros, so bre os sal dos de ve do res não de sem bol-
sa dos do em prés ti mo, en tran do em vi gor após o ven -
ci men to do pri me i ro se mes tre de as si na tu ra do Con -
tra to;

VIII – co mis são à vis ta: 1,5% (um in te i ro e cin co
dé ci mos por cen to) so bre o mon tan te to tal do em prés-
ti mo, sa ca dos da con ta do em prés ti mo, no mais tar -
dar, jun ta men te ao pri me i ro de sem bol so.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
ao Esta do de Ron dô nia na ope ra ção de cré di to ex ter-
no re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca-
put é con di ci o na da a que o Esta do de Ron dô nia vin -
cu le, como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, bem
como ou tras em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li-
za ção de con tra to de con tra ga ran tia, po den do o Go -
ver no Fe de ral re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta-

men te das con tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do
Esta do.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 540
(qui nhen tos e qua ren ta) dias, con ta do a par tir de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -

na do res, está pa u ta do para a pró xi ma ter ça-fe i ra, em
re gi me de ur gên cia, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
113, de 2001. Entre tan to, a Pre si dên cia con sul tou os
Lí de res para que a ma té ria seja in clu í da na Ordem do 
Dia da ses são de hoje. Escla re ço que os avul sos es -
tão dis tri bu í dos nas ban ca das. Se não hou ver ob je-
ção do Ple ná rio, va mos à sua apre ci a ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4–A:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do RISF,

 nos ter mos do Re que ri men to nº 330/2002.)
(Inclu í do em pa u ta, com aqui es cên cia

das Li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 113, de 2001 (nº
4.143/2001, na Casa de ori gem), que acres-
cen ta o Tí tu lo XII ao Có di go Pe nal, dis pon do
so bre os cri mes pre vis tos em atos in ter na ci o-
na is, e dis po si ti vo à Lei nº9.613, de 3 de mar -
ço de 1998, que dis põe so bre os cri mes de
la va gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo-
res, a pre ven ção da uti li za ção do sis te ma fi-
nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta Lei,
cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi -
nan ce i ras (Coaf) e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer nº 465/2002-CCJ, Re la tor: Se na dor
Luiz Otá vio.

Fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 3, da CCJ, 
de re da ção, que apre sen ta.
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A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to e as emen das, em tur no
úni co.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– O Go-
ver no en ca mi nha o voto “sim”.

Como vota o PMDB, Se na dor Na bor Jú ni or?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – A Ban -

ca da do PMDB tam bém se ma ni fes ta fa vo ra vel men te
à apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
in for mo que não fui, de fato, con sul ta do pre vi a men te
so bre a tra mi ta ção des te pro je to e gos ta ria de dis por
de tem po su fi ci en te para exa mi ná-lo.

So li ci to, por tan to, a V. Exª que a ma té ria seja vo -
ta da da qui a ins tan tes, para que, pelo me nos, eu pos -
sa ana li sar o pro je to com a mi nha as ses so ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Mesa afir mou que con sul tou al-
guns Lí de res, dado que se fez pe di do de ur gên cia
para esta ma té ria, as si na do, re al men te, por três Li de-
ran ças par ti dá ri as: a do PMDB, do Go ver no e as sim
por di an te. A ob ser va ção de V. Exª se dá no ins tan te
em que es ta mos no en ca mi nha men to da vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mas, como V. Exª men ci o nou que con sul tou os Lí de-
res, sub ten de-se que os Lí de res da Opo si ção tam-
bém fo ram con sul ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou ler a
V. Exª o que dis se com bas tan te cal ma, Se na dor Edu -
ar do Su plicy: “Entre tan to, a Pre si dên cia con sul tou Lí -
de res, para que a ma té ria seja in clu í da na Ordem do
Dia”. La men to não ter fa la do com to dos os Lí de res. E

con ti nu ei: “Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, va mos
à sua apre ci a ção”. Dei uma pa u sa e, como não hou ve
ob je ção do Ple ná rio, in se ri o pro je to em pa u ta. Foi
isso que ocor reu.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de dar um es cla re ci men to ao
Se na dor Edu ar do Su plicy. Tal vez, eu pos sa co la bo rar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re-
ço que re ce be mos um pe di do do Mi nis té rio da Jus ti-
ça, essa é a ver da de. A ma té ria é im por tan te, pois o
Mi nis tro re pre sen ta rá o Bra sil no ex te ri or. É de im-
por tân cia para o País que se leve um pro je to como
este. Como en ten di que o pro je to ha via pas sa do pela 
Câ ma ra Fe de ral de for ma ab so lu ta men te tran qüi la e
diz res pe i to à trans pa rên cia das co i sas do País, to -
mei es sas pro vi dên ci as, que, aliás, são tra di ci o na is
na Casa. Não fiz ne nhu ma no vi da de. Eu po de ria até
aten der V. Exª...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, ape nas de se jo as si na lar que, em uma pró xi-
ma oca sião, quan do V. Exª usar este pro ce di men to, con -
sul te pre vi a men te a Li de ran ça da Opo si ção.

Não co lo ca rei ob je ção à con ti nu i da de da tra mi-
ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu agra -
de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ago ra,
con ti nuo so li ci tan do o en ca mi nha men to da Li de ran ça.

Como en ca mi nha o PFL?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – O PFL 

en ca mi nha o voto fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como se

ma ni fes ta o Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Pela abs ten ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to

o Se na dor Ge ral do Melo: como V.Exª en ca mi nha pelo 
PSDB e pelo PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB acom pa nha a po si ção da Li -
de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Acre di to
que to dos já fo ram con sul ta dos.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen das.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to foi apro va do, com a abs ten ção do Se -

na dor Edu ar do Su plicy e das Se na do ras He lo í sa He -
le na e Emi lia Fer nan des. Tam bém re gis tro a abs ten-
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ção dos Se na do res La u ro Cam pos, Ma ri na Sil va e
Álva ro Dias.

O Se na dor José Fo ga ça vota afir ma ti va men te.
Em vo ta ção as Emen das de n.ºs 1 a 3, da CCJ –

de re da ção, que têm pa re cer fa vo rá vel.
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.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 113, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 530, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 113, de 2001 (nº 4.143, de 2001, 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 113, de 2001 (nº
4.143, de 2001, na Casa de ori gem), que acres cen ta
o Tí tu lo XII ao Có di go Pe nal, dis pon do so bre os cri -
mes pre vis tos em atos in ter na ci o na is, e dis po si ti vo à
Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, que dis põe so -
bre os cri mes de ‘la va gem’ ou ocul ta ção de bens, di re-
i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei, cria o
Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras –
COAF e dá ou tras pro vi dên ci as, con so li dan do as
emen das nºs 1 a 3, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e de Re da ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de ju nho
2002. – Ra mez Te bet – Antô nio Car los Va la da res –
Mar lu ce Pin to – Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 530, DE 2002

Acres cen ta o Ca pí tu lo II-A ao Tí tu lo
XI do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, e dis po-
si ti vo à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, que dis põe so bre os cri mes de ‘la -
va gem’ ou ocul ta ção de bens, di re i tos e
va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do Sis -
te ma Fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta lei, cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras (COAF) e dá ou-
tras pro vi dên ci as”.

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

Art. 1º Esta Lei visa dar efe ti vi da de ao De cre to nº
3.678, de 30 de no vem bro de 2000, que pro mul ga a
Con ven ção so bre o Com ba te da Cor rup ção de Fun ci o-
ná ri os Pú bli cos Estran ge i ros em Tran sa ções Co mer ci a-
is, con clu í da em Pa ris, em 17 de de zem bro de 1997.

Art. 2º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te Ca pí tu lo II-A:

”TÍTULO XI

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

CAPÍTULO II-A
Dos Cri mes Pra ti ca dos por Par ti cu lar

con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca Estran ge i ra

Cor rup ção ati va em tran sa ção
co mer ci al in ter na ci o nal

Art. 337-B. Pro me ter, ofe re cer ou dar, di re ta ou 
in di re ta men te, van ta gem in de vi da a fun ci o ná rio pú-
bli co es tran ge i ro, ou a ter ce i ra pes soa, para de ter mi-
ná-lo a pra ti car, omi tir ou re tar dar ato de ofí cio re la-
ci o na do à tran sa ção co mer ci al in ter na ci o nal:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da de 1/3
(um ter ço), se, em ra zão da van ta gem ou pro mes sa,
o fun ci o ná rio pú bli co es tran ge i ro re tar da ou omi te o
ato de ofí cio, ou o pra ti ca in frin gin do de ver fun ci o nal.

Trá fi co de in fluên cia em tran sa ção
co mer ci al in ter na ci o nal

Art. 337-C. So li ci tar, exi gir, co brar ou ob ter, para
si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta men te, van ta gem
ou pro mes sa de van ta gem a pre tex to de in flu ir em ato
pra ti ca do por fun ci o ná rio pú bli co es tran ge i ro no exer -
cí cio de suas fun ções, re la ci o na do à tran sa ção co-
mer ci al in ter na ci o nal.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da da me ta-
de, se o agen te ale ga ou in si nua que a van ta gem é
tam bém des ti na da a fun ci o ná rio es tran ge i ro.

Fun ci o ná rio pú bli co es tran ge i ro

Art. 337-D. Con si de ra-se fun ci o ná rio pú bli co es -
tran ge i ro, para os efe i tos pe na is, quem, ain da que
tran si to ri a men te ou sem re mu ne ra ção, exer ce car go,
em pre go ou fun ção pú bli ca em en ti da des es ta ta is ou
em re pre sen ta ções di plo má ti cas de país es tran ge i ro.
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Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se a fun ci o ná rio pú -
bli co es tran ge i ro quem exer ce car go, em pre go ou fun -
ção em em pre sas con tro la das, di re ta men te ou in di re-
ta men te, pelo Po der Pú bli co de país es tran ge i ro ou
em or ga ni za ções pú bli cas in ter na ci o na is.

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so VIII:

”Art. 1º ..................................................
..............................................................
VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a

ad mi nis tra ção pú bli ca es tran ge i ra (arts.
337-B, 337-C e 337-D do De cre to- Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal).

......................................................”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à san ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, que ro ape nas re gis trar um agra de ci men to à Li de-
ran ça da Opo si ção, que fa ci li tou essa vo ta ção ex tre-
ma men te im por tan te para o País. 

Como bem dis se V. Exª, o Mi nis tro da Jus ti ça
está-se di ri gin do aos Esta dos Uni dos, exa ta men te
para mon tar um en ten di men to, a fim de am pli ar a
fis ca li za ção so bre trans fe rên cia e la va gem de di nhe-
i ro. Por tan to, é um ten to im por tan te que o Se na do
faz, ao apro var esta ma té ria e pos si bi li tar que essa
lei já siga, tam bém, den tro do ar ca bou ço le gal que
será dis cu ti do nos Esta dos Uni dos.

Agra de ço à Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Ro me ro Jucá, a Mesa tem que ter hu mil da de su -
fi ci en te, pois to dos sa bem que a Opo si ção ape nas
não foi con sul ta da por que hou ve al gum equí vo co
aqui. Te ría mos de fa zer isso com to das as Li de ran-
ças; foi essa a de ter mi na ção. Mas hou ve com pre en-
são por par te da Opo si ção. Fe liz men te, é uma ma té-
ria tran qüi la, que já es ta va apro va da na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Já pres ta mos es ses es cla re ci men tos à
Opo si ção.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, da
mes ma for ma, que ro fa zer uma agra de ci men to, em
meu nome e no do Se na dor Chi co Sar to ri, aos ilus-
tres Se na do res pela apro va ção do pro je to de re so lu-
ção que tra ta do em prés ti mo para o Esta do de Ron -
dô nia. Não que ro alon gar-me, mas ape nas di zer que 
isso é ex tre ma men te re le van te para o Esta do, onde
se rão cons tru í dos cer ca de 303Km de es tra das as-
fal ta das.

Por tan to, fica aqui nos so agra de ci men to pela
sen si bi li da de dos Srs. Se na do res, ao vo ta rem essa
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336. II,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 319, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2001 (nº
4.495/98, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a pro mo ção e a fis ca li za ção da de fe-
sa sa ni tá ria ani mal quan do da re a li za ção de 
ro de io e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 470, de 2002,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des, com voto ven ci do,
em se pa ra do, da Se na do ra Ma ri na Sil va.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até 
o en cer ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

São li das as se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Tião Vi a na, para jus ti fi car
sua emen da.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para jus ti fi-
car. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, faço ape nas uma con tri bu i ção ao
pro je to de lei de au to ria do De pu ta do Jair Me ne guel li,
que ora é apre ci a do no Se na do.

Ti ve mos a opor tu ni da de de re fle tir na Ban ca da,
e as opi niões não são con ver gen tes. Exis tem di ver-
gên ci as. A Se na do ra Ma ri na Sil va tem pon tos de vis ta
bem cla ros a res pe i to da ma té ria. Ten tei con tri bu ir
com o pro je to, in se rin do este ar ti go que de le ga aos
Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria a res-
pon sa bi li da de de fa zer uma ins pe ção re gu lar jun to à
prá ti ca de ro de io, para que os ani ma is te nham o am -
pa ro da pre ven ção de even tu a is in jú ri as, que é exa ta-
men te o te mor da So ci e da de Pro te to ra dos Ani ma is e
da que les que têm o en ten di men to de que se tra ta de
uma prá ti ca que põe em ris co a in te gri da de do ani mal.

A mi nha emen da trans fe re a res pon sa bi li da de
pela fis ca li za ção e pre ven ção de even tu a is in jú ri as
que pos sam ocor rer aos ani ma is sub me ti dos a ro de i-
os aos Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, Re la tor da
ma té ria na Co mis são de Assun tos So ci a is, para pro -
fe rir pa re cer so bre as emen das.

PARECER Nº 531, DE 2002 (DE PLENÁRIO)
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para

profe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, quan to à
emen da do Se na dor Tião Vi a na, es cla re ço que o art.
3º da pro pos ta, apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos
e tam bém na Co mis são de Assun tos So ci a is, já con -
tem pla o que pre ten de o ilus tre Se na dor.

Diz o re fe ri do ar ti go:

Ca be rá à en ti da de pro mo to ra do ro de-
io, às suas ex pen sas, pro ver:

1. in fra-es tru tu ra com ple ta para o aten -
di men to mé di co com am bu lân cia etc;

2. mé di co ve te ri ná rio ha bi li ta do, res-
pon sá vel pela ga ran tia da boa con di ção fí si-
ca e sa ni tá ria dos ani ma is e pelo cum pri-
men to das nor mas dis ci pli na do ras, im pe din-
do maus tra tos e in jú ri as de qual quer or-
dem.

Não vejo, por tan to, ne ces si da de de que se
con vo que um Con se lho Re gi o nal de Me di ci na que
só di fi cul ta ria e cri a ria mais obs tá cu los para a re a li-

za ção des ses even tos que, se gu ra men te, de po is do
fu te bol, são o acon te ci men to es por ti vo mais im por-
tan te do País atu al men te.

As duas emen das da ilus tre Se na do ra Ma ri na
Sil va já fo ram ob je to de aná li se, quan do da dis cus são,
por se rem idên ti cas às apre sen ta das du ran te o de ba-
te na Co mis são de Assun tos So ci a is, e tam bém re je i-
ta das na que la Co mis são, ten do sido apro va do o voto
em se pa ra do por mim pro fe ri do. Pe los mes mos mo ti-
vos ex pen di dos na que la oca sião, con cla mo as Srªs e
Srs. Se na do res a re je i ta rem as duas emen das apre -
sen ta das pela Se na do ra Ma ri na Sil va.

Além dis so, Sr. Pre si den te, es cla re ço que exis -
tem hoje, no País, cer ca de 1.839 even tos de ro de io, o 
que sig ni fi ca em pre go di re to da or dem de 368 mil
pes so as em todo o Bra sil e um mi lhão de em pre gos
in di re tos.

O uso da es po ra é um dos as sun tos mu i to de ba-
ti dos e sua pro i bi ção está numa das pro pos tas da Se -
na do ra Ma ri na Sil va. Res sal to que nem o se dém nem
o uso da es po ra ca u sam in jú ria ao ani mal – isso já foi
pro va do por en sa i os téc ni cos pro du zi dos pela Uni ver-
si da de de São Pa u lo em Ja bo ti ca bal. Essa é uma tra -
di ção de mais de 400 anos no País.

A re ti ra da da es po ra im pe di rá tam bém o ma ne jo
de gado nas fa zen das – os pe cu a ris tas sa bem o que
es tou di zen do – e aca ba rá com a mo da li da de do hi -
pis mo nas Olim pía das, com as po lí ci as mon ta das, o
pólo e o tur fe. A uti li za ção des ses aces só ri os no Bra sil
é idên ti ca ao que ocor re em pa í ses como os Esta dos
Uni dos, o Ca na dá, a Aus trá lia e a Argen ti na, gran des
cri a do res de ani ma is.

Enfa ti zo, Sr. Pre si den te, que co nhe ço pes so al-
men te o es por te e ga ran to que o se dém e a es po ra –
ago ra re gu la men ta dos na ma té ria da for ma como
veio apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos – não pre ju-
di cam o ani mal nem lhes ca u sam in jú ria.

Por tan to, como Re la tor, voto pela re je i ção das
três emen das e pela apro va ção do re la tó rio apro va do
na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer do Re la tor é con trá rio às
emen das.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to das emen-
das, em tur no úni co.

A pri me i ra ora do ra ins cri ta é a Se na do ra Ma ri na
Sil va, que tem a pa la vra.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, tive a
in cum bên cia de re la tar esta ma té ria. Con fes so aos
se nho res que me vi di an te de uma si tu a ção de li ca da,
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por que o pro je to é de au to ria de uma pes soa pela
qual te nho um pro fun do res pe i to, ca ri nho e ad mi ra-
ção, que é o De pu ta do Jair Me ne guel li. To da via, te nho
que ser co e ren te com o que acre di to e de fen do.

Em pri me i ro lu gar, com ra di ca lis mo, de fen do a
vida. Aque les que es tão ad vo gan do essa re gu la men-
ta ção o fa zem com um pro pó si to que, dos seus pon -
tos de vis ta, tam bém é cor re to, por que pior se ria não
ha ver re gu la men ta ção al gu ma, e es tar mos di an te de
abu sos com os ani ma is e com os pro fis si o na is que
pra ti cam es sas ati vi da des dos ro de i os. Com pre en do
to dos es ses as pec tos.

O pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos já vem
com vá ri as pre o cu pa ções nes se sen ti do. E que ro aqui 
mos trar ao Se na dor Mo re i ra Men des três as pec tos:
pri me i ro, que as mi nhas emen das não es tão em con -
tra di ção com um tex to que ele re la tou fa vo ra vel men te;
se gun do, que as mi nhas emen das aper fe i ço am um
pro je to para aten der aos ob je ti vos que, im pli ci ta men-
te, es tão aqui no pro je to ori gi nal; ter ce i ro, que a
emen da apre sen ta da pelo Se na dor Tião Vi a na tam-
bém é al ta men te re le van te e não está con tem pla da
na pro pos ta do Se na dor Mo re i ra Men des.

Das mi nhas emen das, o que diz o tex to ori gi nal
do pro je to do meu com pa nhe i ro, De pu ta do Jair Me ne-
guel li, no seu art. 4º? “Os ape tre chos téc ni cos uti li za-
dos nas mon ta ri as, bem como as ca rac te rís ti cas do
ar re a men to, não po de rão ca u sar in jú ri as ou fe ri men-
tos aos ani ma is.”

A mi nha emen da ape nas co lo ca um pon to fi nal
onde se diz “aos ani ma is”. Pros se gue o tex to ori gi nal:
“(...) e de vem obe de cer às nor mas es ta be le ci das pela 
en ti da de re pre sen ta ti va do ro de io.” Ora, nem sei qua is
são as nor mas da en ti da de re pre sen ta ti va do ro de io!
Como te mos, com cer te za, vá ri as en ti da des re pre-
sen ta ti vas, para cada ro de io, en tão, te ría mos uma
nor ma. Logo, não é pre ci so ha ver uma com pre en são
mu i to pro fun da de le gis la ção para per ce ber que uma
co i sa aca ba in vi a bi li zan do a ou tra. A in ten ção boa do
iní cio do tex to é pre ju di ca da pela con ti nu a ção, quan -
do diz que vai obe de cer às nor mas das en ti da des re -
pre sen ta ti vas, que nem as co nhe ço e, te nho cer te za,
se rão in ter pre ta das das mais di fe ren tes for mas.

Ain da pros se gue o tex to: “(...) se guin do as re -
gras in ter na ci o nal men te ace i tas.” Sr. Pre si den te, para
se fi li ar a uma re gra in ter na ci o nal men te ace i ta, é pre -
ci so ti pi fi cá-la, por que, do meu pon to de vis ta, é per -
ver sa a re gra in ter na ci o nal dos pa í ses que pra ti cam a
tou ra da, que aca ba com a vida do ani mal. Então, não
pos so fi li ar-me a uma re gra in ter na ci o nal men te ace i-
ta, por que o que é ace i to num país pode não ser ace i-
to no meu país.

Qu e ro que as pes so as que pro mo vem os ro de i-
os, os tra ba lha do res que es tão nos as sis tin do, não
pen sem que es tou numa po si ção de os pre ju di car, de
ma ne i ra al gu ma. Estou fa zen do par te de uma mi no ria
que, nes te País, fi lia-se à po si ção – com ra di ca li da de,
devo ad mi tir – da de fe sa dos ani ma is, e pude per ce-
ber que essa po si ção já tem ren di do fru tos. O De pu ta-
do Jair Me ne guel li dis se que en co men dou um es tu do
e já está sen do fe i ta uma es pé cie de ca bres to que
tem uma cer ta elas ti ci da de, para evi tar um tra u ma
ma i or quan do o ani mal é fre a do. Se não fos se a pres -
são fe i ta pe las en ti da des, com cer te za, o as sun to
nem es ta ria sen do es tu da do. Já há quem ad vo gue
que o se dém, aque le ins tru men to que fica na vi ri lha
do ani mal e que, em al guns ca sos, che ga a pres si o-
nar os seus tes tí cu los, está sen do fe i to com uma co -
ber tu ra de lã. É fe i to com uma co ber tu ra de lã, mas
pro vo ca pres são numa par te sen sí vel do ani mal. Não
vou aqui usar um ter mo gros se i ro, mas qual quer ser
hu ma no que seja pres si o na do por um te ci do, por
mais ma cio, numa de ter mi na da re gião do seu cor po
vai sen tir a pres são, vai sen tir dor.

Estou ad vo gan do cum prir aqui lo que é in ten ção
do tex to, co lo can do um pon to fi nal na qui lo que ele já
diz, que “os ape tre chos téc ni cos uti li za dos nas mon -
ta ri as, bem como as ca rac te rís ti cas do ar re a men to
não po de rão ca u sar in jú ria ou fe ri men to aos ani ma is”.
Pon to, fi ca mos aí.

Para de i xar bem cla ra essa boa in ten ção do tex -
to, para que o ani mal não seja in ju ri a do, fe ri do, para
que não se ca u se ne nhum pro ble ma a ele, acres cen-
tei um pa rá gra fo que diz o se guin te:

Pa rá gra fo úni co – Fica ex pres sa men te
pro i bi do o uso de es po ras, se dém ou qual-
quer ou tro ins tru men to que ca u se fe ri men to
aos ani ma is, in clu in do apa re lhos que pro vo-
quem cho ques elé tri cos.

Te mos de tra ba lhar para que o ani mal en tre na
are na e mos tre a sua des tre za. E há ou tras for mas de
se es ti mu lar o ani mal, pe las téc ni cas des por ti vas,
para que ele a mos tre. Ago ra, quan do se uti li za a es -
po ra, o se dém ou qual quer ou tro ins tru men to, ele pula 
por que so fre uma dor ou al gum tipo de in jú ria. Então,
ele pula não pela sua des tre za, mas por que es ta mos
lhe pro vo can do um dano, para se li vrar da que le in cô-
mo do, que é gran de.

Mi nhas emen das es tão aper fe i ço an do o pro je to
do De pu ta do Jair Me ne guel li e dan do uma con tri bu i-
ção, por que, afi nal de con tas, to dos de fen de mos a
vida, in clu si ve a vida dos ani ma is.
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra Ma ri na Sil va, que ro fa zer dois cum pri men tos: ao
De pu ta do Jair Me ne guel li, que pro pôs esse pro je to,
que tem por es co po a pro mo ção e fis ca li za ção da de -
fe sa sa ni tá ria ani mal quan do da re a li za ção de ro de io,
de fi ni dos como ro de i os de ani ma is as ati vi da des de
mon ta ria, cro no me tra gem, pro va de laço e ou tras, e a
V. Exª, pela ini ci a ti va, pro cu ran do aper fe i ço ar o pro je-
to. V. Exª res sal ta que no pro je to do De pu ta do Jair Me -
ne guel li exis te a pre o cu pa ção em não ca u sar in jú ria
ao ani mal ou so fri men to in de vi do por ins tru men tos
que pos sam ter essa re per cus são e as si na la a im por-
tân cia de se man ter essa tra di ção de ro de i os no Bra -
sil, pois, con for me o Se na dor Mo re i ra Men des des ta-
cou, há hoje um nú me ro mu i to gran de de ro de i os,
mais de mil e oi to cen tos, em todo o Bra sil, anu al men-
te. Em inú me ras ci da des, in clu si ve do meu Esta do,
como Bar re tos e Ja gua ri ú na, há a tra di ção dos ro de i-
os, que con gre gam um nú me ro ex tra or di ná rio de pes -
so as, o que, para o mo vi men to tu rís ti co des sas ci da-
des, é mu i to im por tan te. O cu i da do e as pon de ra ções
que V. Exª apre sen ta são no sen ti do de pro cu rar le var
em con ta as ob ser va ções dos ve te ri ná ri os e da que las
en ti da des que tam bém se pre o cu pam com a pro te ção
dos ani ma is. Ava lio que hou ve um diá lo go mu i to pro -
du ti vo, nes ta ma nhã, en tre o De pu ta do Jair Me ne-
guel li, V. Exª e os de ma is mem bros da Ban ca da.
Entre tan to, é pos sí vel que, dada a exi gui da de de quo-
rum, a ma té ria ain da fi que para a pró xi ma se ma na.
Qu e ro cum pri men tá-la pela ma ne i ra como está en ri-
que cen do o de ba te com as suas su ges tões, bem
como as do Se na dor Tião Vi a na, que re sul ta ram do
diá lo go com o De pu ta do Jair Me ne guel li. O De pu ta do
as si na lou que, por exem plo, na Fa cul da de de Ciên ci-
as Agrá ri as e Ve te ri ná ri as da Uni ver si da de Esta du al
de Me di ci na de Ja bu ti ca bal es tu da-se fa zer uma es -
po ra de bor ra cha, que não ca u sa ria os efe i tos da no-
sos que hoje ca u sam as es po ras de aço, o que se
cons ti tui tam bém em mais um avan ço. Por tan to, cum -
pri men to o De pu ta do Jair Me ne guel li, pela ini ci a ti va,
e V. Exª, por en ri que cer o de ba te so bre essa ma té ria.
Como Lí der do PT e do Blo co da Opo si ção, en ca mi-
nha mos fa vo ra vel men te ao pro je to, mas to dos os
mem bros da Ban ca da que ava li a rem como im por tan-
tes as emen das de V. Exª e do Se na dor Tião Vi a na
po de rão votá-las tam bém fa vo ra vel men te, vis to que
bus cam o aper fe i ço a men to do pro je to.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Sr. Pre si den te, con ti nuo com a de fe sa das mi -
nhas emen das. Apre sen to, tam bém, uma emen da ao
art. 5º. Diz o se guin te:

A en ti da de pro mo to ra do ro de io de ve rá
co mu ni car a re a li za ção das pro vas ao ór gão
es ta du al com pe ten te com an te ce dên cia mí -
ni ma de 30 dias, com pro van do es tar apta a
pro mo ver o ro de io se gun do nor mas le ga is.

O tex to ori gi nal de ter mi na que o mé di co ve te ri-
ná rio será o da ins ti tu i ção pro mo to ra do ro de io. A
emen da do Se na dor Tião Vi a na, que não está con-
tem pla da, as se ve ra que a ob ser vân cia e a fis ca li za-
ção se da rão pelo Con se lho Re gi o nal de Me di ci na
Ve te ri ná ria, o que acho cor re to. O mé di co ve te ri ná rio
da pró pria ins ti tu i ção até po de rá es tar pre sen te, não é 
pro i bi do. Con si de ro cor re to, jus to e dig no que os pro -
mo to res dos ro de i os co lo quem um mé di co ve te ri ná rio
du ran te a re a li za ção do ro de io. Mas a fis ca li za ção
deve ser fe i ta por al guém com isen ção. Como o fun ci-
o ná rio da pró pria ins ti tu i ção pro mo to ra dará um pa re-
cer isen to? Pode até ser que ele o faça, mas não é a
re gra, por que a pes soa es ta rá sub me ti da a uma hi e-
rar quia e po de rá dar um la u do ou um pa re cer em de -
sa cor do com aqui lo que é a re a li da de.

Logo, o Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri-
ná ria se ria o ór gão com pe ten te para fa zer essa fis ca-
li za ção, o que fa ria com com ple ta isen ção, para que
não acon te ça ne nhum tipo de di re ci o na men to e te-
nha mos ape nas a ver da de em re la ção ao pro pó si to
de pro te ção dos pro fis si o na is, de pro te ção des sa ati -
vi da de de en tre te ni men to e de pro te ção dos ani ma is.

Sr. Pre si den te, pe di rei ve ri fi ca ção de quo rum
na vo ta ção des ta ma té ria por que con si de ro de ex tre-
ma im por tân cia o de ba te que es ta mos fa zen do aqui.

Re cen te men te, tive que lan çar mão da li te ra tu ra
para me con ven cer ain da mais de que es sas emen-
das são fun da men ta is. Na his tó ria nar ra da por Dos to i-
evs ki, o per so na gem do li vro Cri me e Cas ti go faz a
nar ra ti va de um fato em que um ani mal, sub me ti do a
uma si tu a ção que está aci ma de suas for ças, não tem
ne nhum me ca nis mo de de fe sa. Não ci ta rei a pas sa-
gem por que não que ro com pa rar aque la si tu a ção
com o que es ta mos de ba ten do aqui, em bo ra a ori gem
seja a mes ma: a pro te ção dos in de fe sos. Só que, na
his tó ria nar ra da, era um so nho; aqui, não es ta mos vi -
ven do um so nho. E, quan do va mos len do, fi ca mos
ater ro ri za dos, as lá gri mas des cem em nos so ros to.
Qu an do se cons ta ta que se tra ta va de um so nho do
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per so na gem, que não era ver da de, sen te-se um alí vio
igual ao do per so na gem.

Mas aqui es ta mos dis cu tin do a re a li da de; aqui
so mos pes so as que, de boa-fé, de boa von ta de, que -
rem a pro te ção dos tra ba lha do res e de uma ati vi da de
eco nô mi ca, mas não va mos fazê-lo em pre ju í zo da
vida, da éti ca, da qui lo que nos tor na mais hu ma nos,
que é o res pe i to ao so fri men to e, so bre tu do, o res pe i-
to de não fa zer com que esse so fri men to seja pro vo-
ca do, in clu si ve para um ato de en tre te ni men to.

Como po de mos nos di ver tir com algo que está
sen do fe i to pela dor? Pre fi ro que o ani mal pule pela
sua des tre za, pela com pe tên cia téc ni ca do peão, que
sa be rá uti li zar o ani mal tre i na do. Aí, sim, não es ta re-
mos in tro du zin do a es po ra, o se dém ou qual quer ou -
tro ins tru men to que pos sa ca u sar in jú ria ou qual quer
dano ao ani mal.

Essa é uma po si ção, Sr. Pre si den te, par ti lha da
por to dos os Se na do res pre sen tes, in clu si ve pelo Se -
na dor Mo re i ra Men des.

Não que ro sa ta ni zar o es por te, ape nas con vi do
a am pli ar mos mais essa nos sa po si ção de com pre en-
são, apro van do as emen das que apre sen to.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, 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. José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – A ma té ria
con ti nua em dis cus são.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

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, esta Casa está avan çan do nes se es -
por te, pois a Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001,
que apro va mos, pre vê que a ati vi da de de peão de bo i-
a de i ro equi pa re-se à de atle tas pro fis si o na is.

Este pro je to do De pu ta do Jair Me ne guel li vem
em bom mo men to, quan do pre ten de re gu la men tar
tam bém o es por te no seu con jun to. Sou mé di co ve te-
ri ná rio, te nho mu i tos anos de pro fis são. Não devo fa -
lar quan tos, por que V. Exªs me vão con si de rar mu i to
ve lho. Qu an do ocor reu a po lê mi ca do se dém e da es -
po ra, vol tei a pres tar aten ção nos ro de i os – e já co me-
çou a tem po ra da. Nos fi na is de se ma na, vou sem pre
a dois ou três ro de i os, por que sou aman te do es por te.
Só não sou peão por que a ida de não per mi te.

Sr. Pre si den te, quis ver se, de fato, o se dém re -
al men te obri ga va os ani ma is a pu la rem, se os es ta va
ma chu can do ou não. Mas os ani ma is pu lam por que
são pre pa ra dos. Exis tem hoje, nas com pa nhi as de ro -
de io, aque les que tra tam e pre pa ram os ani ma is para
os ro de i os. Qu an do o ani mal sai pu lan do – e quan to
mais ele pu lar mais é atlé ti co –, ele o faz para ti rar o
peão de cima dele, tan to que, ao der ru bar o peão, evi -
den te men te ele sos se ga. Ele não pula por es tar o se -
dém so bre ele. Não, de je i to ne nhum.

Pois bem, não ace i to essa idéia por que par ti ci po
há mu i tos anos des sa ati vi da de. Hoje, a Se na do ra
Ma ri na Sil va, com o seu pro je to, me fez ter mais acu i-
da de nes se as pec to. Mas não achei ne nhu ma di fe-
ren ça, Sr. Pre si den te.

Qu an to à emen da do Se na dor Tião Vi a na, não
vejo ne ces si da de dela. O ve te ri ná rio, para exer cer
qual quer pro fis são, pre ci sa ser ins cri to no Con se lho
Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria, como o mé di co.
Tam bém a fis ca li za ção de ro de io é uma das es pe ci a li-
za ções de mé di co ve te ri ná rio, que não pode exer cer a 
pro fis são se não es ti ver ins cri to no Con se lho.

O Con se lho ser ve para fis ca li zar. Exis te a fis ca li-
za ção nor mal dos seus fi li a dos, dos que se ins cre vem
no Con se lho, bem como a fis ca li za ção da pro fis são.
Por tan to, se hou ver uma de nún cia, aí o Con se lho terá 
de fis ca li zar.

Pe dir que o Con se lho, por in ter mé dio do seu
pre si den te, do seu se cre tá rio, do seu te sou re i ro e do
Con se lho Fis cal, fis ca li ze não é pos sí vel, pois quem
está fis ca li zan do já é al guém do Con se lho Fe de ral de
Me di ci na Ve te ri ná ria.

A Sr.ª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Jor nas Pi -
nhe i ro?

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te à ilus tre ani ver sa ri an-
te do dia de hoje, a gran de Se na do ra He lo í sa He le na.

A Sr.ª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Obri -
ga da, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. Hoje a Ban ca da do PT 
re u niu-se para dis cu tir este as sun to com o nos so que -
ri do com pa nhe i ro Jair Me ne guel li, até por que mu i tos
de nós, de fato, não te mos in ti mi da de com esse tipo
de ati vi da de. Ade ma is, algo que nos im pres si o na, que 
nos faça en ten der como vi o lên cia ou in jú ria con tra
ani mal pode não ocor rer ne ces sa ri a men te. Por isso
nos re u ni mos hoje. Sa be mos que al gu mas es tru tu ras
de ro de i os são di fe ren tes de ou tras, pois al gu mas –
não to das – usam al gum tipo de re quin te de per ver si-
da de con tra os ani ma is. O pró prio De pu ta do Jair Me -
ne guel li dis se que a in ten ção do pro je to é jus ta men te
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ga ran tir a re gu la men ta ção des sa ati vi da de. O Se na-
dor Tião Vi a na trou xe à ba i la a ne ces si da de de que os 
ani ma is sub me ti dos à prá ti ca se jam exa mi na dos tam -
bém pelo Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Vete ri ná ria,
vi san do ca rac te ri zar uma in de pen dên cia do pro fis si o-
nal. É ób vio que al guém pode di zer que o ve te ri ná rio
que tra ba lha em ro de io, de al gu ma for ma, re pre sen ta
o dono do ani mal ou da em pre sa que or ga ni za o ro de-
io. Como dis se o De pu ta do Jair Me ne guel li, os ani ma-
is são ca ros e pre ci sam ser pre ser va dos. Os seus do -
nos, en tão, fa rão de tudo para que se jam de vi da men-
te pre ser va dos, mas não se sabe ne ces sa ri a men te
como a in de pen dên cia da es tru tu ra do Con se lho po -
de ria ocor rer. E o Se na dor Tião Vi a na di zia que uma
emen da de re da ção po de ria evi tar que isso fos se fe i-
to. No caso, se vol tás se mos a essa dis cus são, po de-
ría mos até in clu ir a So ci e da de Pro te to ra dos Ani ma is
para tam bém fa zer essa in ves ti ga ção. V. Exª dis se
algo por que en ten de, como mé di co ve te ri ná rio e
como uma pes soa apa i xo na da por ro de io, mas eu
não sei e es tou pro cu ran do sa ber e es tu dar o as sun to.
Mas, há algo que V. Exª dis se e que aca ba por ga ran-
tir, di ga mos, a le gi ti mi da de da emen da da Se na do ra
Ma ri na Sil va. A par tir do mo men to em que V. Exª dis se
que os pu los que os ani ma is es tão dan do de vem-se à
sua des tre za e ocor rem para re ti rar de cima de si o ca -
va le i ro, en tão, não ne ces si ta ria de ne nhu ma ou tra es -
tru tu ra para pro mo ver o in cô mo do ou a dor. Logo, a
emen da da Se na do ra Ma ri na Sil va não te ria ne nhum
pro ble ma em ser ace i ta. Sin ce ra men te, te nho dú vi das
se, pela des tre za, o ani mal con se gui ria dar aque les
pu los. E se os pu los que ele dá não são por in jú ria ou
por qual quer in cô mo do ou so fri men to, mas ser vem
para re ti rar o ca va le i ro de cima de si, en tão, não há
ne nhum pro ble ma em se aca tar a emen da da Se na-
do ra Ma ri na Sil va, por que não se ria um uten sí lio que
fa ria o ani mar sal tar, mas a pers pec ti va do in cô mo do
do ca va le i ro. O ar gu men to de V. Exª é ex tre ma men te
pre ci o so, por que V. Exª en ten de da ati vi da de e eu não 
en ten do, mas, como V. Exª diz que os pu los dos ani -
ma is são es ta be le ci dos em fun ção da pre sen ça dos
ca va le i ros, bas ta ria a pre sen ça do bom ca va le i ro –
como cer ta men te eles são –, não ne ces si ta ria de ne -
nhum ou tro uten sí lio para pro mo ver in cô mo do, in jú ria
ou so fri men to no ani mal.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do pelo apar te, mas eu não di ria que é in jú ria
nem so fri men to, mas es tí mu lo que se dá. Por tan to, o
uso do se dém é para que o ani mal fi que es ti mu la do.

Sr. Pre si den te, será pe di da a ve ri fi ca ção de
quo rum e, pro va vel men te, a ma té ria terá a sua dis -
cus são adi a da. Mas vol ta rei ao as sun to quan do for

pos ta no va men te em pa u ta. Com ou sem quo rum,
dis cu ti rei a ma té ria por con vic ção e pela mi nha ex pe-
riên cia de meus mu i tos anos com ani ma is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – A ma té ria

con ti nua em dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, in fe liz men te sou um ser do as fal to.
Nas ci em Belo Ho ri zon te, ca pi tal do meu Esta do, meu 
pai De pu ta do Esta du al, de po is, Fe de ral, Pro fes sor
uni ver si tá rio, des li gou-se bas tan te das suas ra í zes no 
in te ri or de Mi nas.

Não te nho por ex pe riên cia pes so al ne nhu ma
qua li fi ca ção para tra tar do tema. Mas, com mi nha ex -
pe riên cia pes so al, que já vai bem lon ga, re cor do-me
sem pre de algo que me per tur ba, que me co bra, que
cas ti ga a mi nha cons ciên cia. Com cer ca de oito anos,
ma tei um pas sa ri nho, na vol ta da es co la. Ma tei um
pas sa ri nho. Apro xi mei-me do pas sa ri nho para vê-lo
mor to, to tal men te des ti tu í do da qui lo que ha bi ta va sua 
vida, seu mo vi men to. Pen so que não há nada mais
mor to, nada mais con tras tan te com a vida do que a
mor te de um pas sa ri nho.

Estou com 73 anos de ida de, e há 65 anos esse
pas sa ri nho me acu sa; não me per do ei por essa
agres são. De modo que fico pres tan do aten ção nes sa
dis cus são e que ria fa zer al gu mas ob ser va ções mu i to
rá pi das e pe que nas de quem re al men te é ig no ran te
no as sun to.

Pri me i ro a res pe i to de um pa re cer apre sen ta do
por um mé di co que fa lou so bre o se dém – pa la vra in -
cor po ra da ao meu par co vo ca bu lá rio eqüi no. Lem-
brei-me do Dr. So bral Pin to, um dos mais emi nen tes
ju ris tas bra si le i ros, de fen sor dos di re i tos hu ma nos,
de fen sor da vida, de fen sor do di re i to na qui lo que ele
tem de mais no bre, in vo cou o Có di go de De fe sa dos
Ani ma is, a lei de pro te ção aos ani ma is, para de fen der
o gran de ca va le i ro Luiz Car los Pres tes, que se en con-
tra va pre so e mal tra ta do, a pon to de in vo car essa lei
para pro te gê-lo.

Pen so que essa lei de ve ria va ler tam bém para
os ani ma is, para im pe dir, ob vi a men te, essa re la ção,
que é sa do ma so quis ta, com a qual te mos que ter mu i-
to cu i da do.

To dos os se res hu ma nos têm re al men te pul sões e 
ten dên ci as sa do ma so quis tas, de modo que, se qui ser-
mos que os nos sos bis ne tos, por que nós já es ta mos
per di dos, eu já es tou per di do, se jam ci vi li za dos, de ve-
mos to mar cu i da do com esse tipo de re la ção.
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Um dis cí pu lo do Fre ud, por aca so um mar xis ta,
o Erich Fromm, no seu li vro O Medo à Li ber da de, di zia
que não só as pes so as en tram numa re la ção sa do ma-
so quis ta, mas, ob vi a men te, os ani ma is e tam bém a so -
ci e da de, os gru pos so ci a is. Alguns gru pos so ci a is pas -
sam a ter pra zer em re du zir sa lá rio, em ar ro char a vida,
em fa zer so frer, evis ce rar o pró xi mo. Essas são re la ções
sa do ma so quis tas que, de acor do com ele, apre sen-
tam-se den tro des sas di men sões so ci a is e são, ob vi a-
men te, ins ti tu ci o na li za das. Mu i tas pas sam a ser, até,
ob je to de pro gra mas go ver na men ta is.

De acor do com esse mé di co, o uso do se dém na 
vi ri lha – para ame ni zar, como se fos se um pó-de-ar -
roz na ver me lhi dão – não ca u sa so fri men to ao ani mal.
As nos sas sen sa ções pri mor di a is, pri má ri as, a exem -
plo da dor, são in trans mis sí ve is. Por tan to, não po de-
mos trans mi tir a dor do ani mal para nós nem o con trá-
rio. Não sei como esse dou tor con se guiu ana li sar a
sub je ti vi da de do ani mal para sa ber que o uso des se
ins tru men to não ca u sa dor al gu ma. Su gi ro a ele que
faça essa ex pe riên cia nele mes mo, por que, as sim,
po de rá di zer, com cer te za, se o uso des se apa re lho
numa das par tes mais sen sí ve is do cor po hu ma no re -
al men te não ca u sa dor.

Essa uti li za ção só tem sen ti do quan do ve ri fi ca-
mos o ci nis mo de que ela vem re ves ti da: ago ra, há um 
pe que no col chão para ame ni zar a ofen sa pro vo ca da
pelo se dém. Tra ta-se de um acol cho a do, que é a prá ti-
ca mais cí ni ca que exis te. Se o ins tru men to é para es -
pi ca çar, es ti mu lar e fa zer com que o ani mal fi que mais 
en lou que ci do, bra vo e vi o len to, como usar um amor -
te ce dor, esse pe que no al go dão para ate nu ar a dor
que pro vo ca mos?

Até em nome da trans pa rên cia e da dig ni da de,
se ria ca paz não de apro var mas de apro xi mar-me
mais da apro va ção se não hou ves se o ci nis mo da uti -
li za ção des se al go dão, essa pro te ção ao ani mal con -
tra a dor que lhe ca u sa mos e que se afir mam não
exis tir.

Re al men te, vo ta rei con tra a uti li za ção des se ins -
tru men to, dan do os pa ra béns à bri lhan te ma ne i ra como
a Se na do ra Ma ri na Sil va con se guiu ex por essa ques-
tão: hu ma na, éti ca e lou vá vel em to dos os sen ti dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – A ma té ria

con ti nua em dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho

para dis cu tir.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta men te os pro -

nun ci a men tos a res pe i to de ro de io e do clu be de laço.
Gos ta ria de in for mar ao Se na dor La u ro Cam pos que
aque le se dém que se põe na vi ri lha do ca va lo não é
para ma chu car e sim para fa zer có ce gas, para que o
ani mal pule. Nós que fo mos cri a dos no mato brin cá-
va mos de la çar uns aos ou tros e não ma chu cá va mos
nin guém.

Em 1996, apre sen tei um pro je to no Se na do
obri gan do os re a li za do res de ro de io a fa ze rem um se -
gu ro con tra aci den tes pes so a is para aque les que tra -
ba lhas sem em ro de io. Insis ti jun to à Câ ma ra mas, até
hoje, de po is de cin co anos, o pro je to não con se guiu
sair da que la Casa. 

Srs. Se na do res, es ses ro de i os têm um sen ti do
um pou co di fe ren te para quem vive no meio ru ral e na
área ur ba na; são even tos que não têm por ob je ti vo
agre dir os ani ma is. Quem mon ta em ca va lo não tem
es co la para apren der, apren de mon tan do; ele vai mon -
tan do. Não tem es co la para se trans for mar em pro fis si-
o nal, e se le ci o na mos os pro fis si o na is de ro de io que
mon tam e caem. O ris co que o in di ví duo cor re é mu i to
ma i or do que o do ani mal. De po is que o peão fica bom,
de mo ra a cair , e o boi que o der ru ba tam bém. Ge ral-
men te não se in ves te no peão. Ele apren de.

Re a li zam-se ro de i os e re u niões do clu be do
laço em lu ga res que não dis põem de ne nhu ma as sis-
tên cia mé di ca hu ma na ou ve te ri ná ria, mas é uma dis -
tra ção enor me para as fa mí li as de to das as clas ses
so ci a is que vão as sis tir ao es pe tá cu lo, le van do bar ra-
cas e acam pan do no cam po. Se cri ar mos leis cer ce-
an do es ses even tos, es ta re mos in ter fe rin do na vida
da po pu la ção ru ral sem tra zer ne nhum be ne fí cio à so -
ci e da de, nem à fa mí lia.

O se gu ro con tra aci den tes pes so a is é mu i to im -
por tan te que seja obri ga tó rio; a va ci na ção con tra a fe -
bre af to sa já é obri ga tó ria e to dos a re a li zam. O Mi nis-
té rio faz a fis ca li za ção. A pro pó si to o pra zo de va ci na-
ção está ven cen do ago ra.

Pen so que o Con gres so po de ria de i xar o pes so-
al do cam po tra ba lhar a von ta de. Ouvi um ca ma ra da
pro pon do amor te ce dor em laço para não ma chu car a
ca be ça do boi. Cer ta men te, ele nun ca viu nin guém la -
çar boi. Isso é algo fan tás ti co e deve ser um ci da dão
mu i to es pe ci a li za do até fora do Bra sil. E eu es tou fa -
lan do com au to ri da de, Srs. Se na do res, por que sou
bom de cor da.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de en cer rar o meu
pro nun ci a men to di zen do que po de ría mos de i xar que
es ses com pa nhe i ros nos sos que vi vem tra ba lhan do
para pro du zir pro te í na ti ves sem uma dis tra ção que
não atin ge nin guém. É um pra zer para aque le pes so al
do cam po co mer um chur ras co gor do, ba ra to, sem in -
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co mo dar nin guém. Se de i xás se mos esse pro je to
onde nas ceu, nós es ta ría mos pres tan do um ser vi ço à 
pe cuá ria bra si le i ra.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Se na dor Lú -
dio Co e lho, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Pois não, Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Se na dor Lú -
dio Co e lho, tal vez a ex pe riên cia de V. Exª pos sa me es -
cla re cer. Como V. Exª afir mou que a uti li za ção do se dém
é para fa zer có ce gas, eu su ge ri ria que se subs ti tu ís se
por pó-de-mico, que faz mu i to mais có ce gas.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) – O 
ide al se ria que pu dés se mos fa zer có ce gas na vi ri lha
do ca va lo com a mão, mas, às ve zes, ele dá um co i ce;
não é pos sí vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do

a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor Mo re i ra
Men des, que fa la rá tam bém como Re la tor.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, há ques tão de vin te mi nu tos, fa lei
com o Se na dor Ro meu Tuma, que nes te mo men to se
en con tra em Por to Ve lho, ca pi tal do meu Esta do, pre -
si din do a CPI do Rou bo de Car gas, da qual sou mem -
bro. De i xei com pa re cer àque la CPI, exa ta men te para
fi car aqui nes ta ma nhã de fen den do, pri me i ro, o pro je-
to de re so lu ção já apro va do por esta Casa que au to ri-
zou o Go ver no do Esta do a con tra ir dí vi das e, se gun-
do, para dis cu tir, na ex pec ta ti va de ver apro va do, este
im por tan te pro je to de lei de au to ria do ilus tre De pu ta-
do Jair Me ne guel li, já apro va do na Co mis são de
Assun tos So ci a is, do qual fui Re la tor. O Se na dor Ro -
meu Tuma dis se-me que es ta va sur pre so com a
quan ti da de de pes so as li ga das ao ro de io com as qua -
is ele já ha via con ver sa do em Por to Ve lho. E que ro,
aqui, ex pli car o fato.

Por to Ve lho, ilus tre Pre si den te, ilus tre Se na do ra
He lo í sa He le na, ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va, re a li-
za du ran te toda esta se ma na a ma i or fe i ra agro pe cuá-
ria do Esta do de Ron dô nia. E está in clu í do na sua
pro gra ma ção, a par tir de hoje, quin ta-fe i ra, essa gran -
de fes ta para o povo, esse gran de es pe tá cu lo que é o
ro de io. Esta rão lá mais de 25 mil pes so as, por no i te,
na are na do Par que de Expo si ções de Por to Ve lho,
acom pa nhan do esse tra ba lho fan tás ti co que leva ale -
gria e en tre te ni men to à po pu la ção de todo o Bra sil,
das mais de 1.800 lo ca li da des que dis pu tam esse tipo 
de es por te. No meu Esta do, sig ni fi ca ti va men te, não
tem um úni co mu ni cí pio em que esse tipo de es pe tá-

cu lo não seja a se gun da mo da li da de es por ti va no co -
ra ção da po pu la ção, por que o pri me i ro in dis cu ti vel-
men te é o fu te bol.

Qu e ro co men tar ra pi da men te so bre o pro je to.
Tudo o que es ta mos dis cu tin do hoje, a es sên cia, já foi
cla ra men te abor da da no tex to da lei pelo De pu ta do
Jair Me ne guel li, sen do o pro je to apro va do pela Câ-
ma ra. Esta mos aqui ape nas pro cu ran do uma li nha
reta por ca mi nhos tor tos.

A pro pos ta da Se na do ra Ma ri na Sil va, in clu si ve,
na mi nha opi nião, está cla ra. Como ad vo ga do vejo
que está mu i to cla ro den tro do tex to que não é per mi-
ti do ca u sar in jú ria aos ani ma is. Entre tan to, ti ran do-se
a es po ra e o se dém, que tam bém está de fi ni do como
de vem ser tra ta dos, aca ba-se o es pe tá cu lo. Não exis -
te ro de io sem es po ra e o sé dem, como bem dis se ram
aqui os Se na do res Lú dio Co e lho e Jo nas Pi nhe i ro
que co nhe cem do as sun to, as sim como eu. Se dém e
es po ra não são para ju di ar do ani mal, ca u sar in jú ria
ou fe ri men to; são uti li za dos para fa zer có ce gas, usan -
do uma ex pres são mu i to po pu lar. É esse o ob je ti vo.

É pre ci so de i xar cla ro para quem nos ouve nes -
te mo men to e para o Bra sil todo en ten der que, de
cada 100 ani ma is, ape nas 8 ou 10 no má xi mo têm ap -
ti dão para par ti ci par de ro de i os. Des ses 100 a que me 
re fe ri, 90 de les nem com es po ra, nem com se dém
têm ap ti dão para o es por te. Esses ani ma is são tra ta-
dos a pão-de-ló, por que são a es tre la do es pe tá cu lo.
Sem o ani mal com ap ti dão para o ro de io, não há es -
pe tá cu lo. Por tan to, eles são ex tre ma men te bem tra ta-
dos pe las com pa nhi as de ro de io.

Nes ta opor tu ni da de, que ro re gis trar que es tão
aqui pre sen tes re pre sen tan tes do Mo vi men to
Country Bra si le i ro, da Con fe de ra ção Na ci o nal de Ro -
de i os, da Fe de ra ção do Ro de io Com ple to, do Clu be
dos Inde pen den tes de Bar re tos, que tem uma fes ta
mag ní fi ca, fan tás ti ca, co nhe ci da no mun do in te i ro,
não só no Bra sil.

A pro pos ta de emen da apre sen ta da pela Se na-
do ra Ma ri na Sil va, em que pese todo o res pe i to que
me in fun de a ilus tre Se na do ra, in vi a bi li za o es por te.
Qu e ro fa zer aqui uma com pa ra ção, mal com pa ran do:
o Có di go Pe nal de ter mi na, em um de seus ar ti gos –
se não me en ga no, no art. 121 –, que ma tar al guém é
cri me, cuja pena é re clu são de tan tos anos, e nada
mais. Pelo que es ta mos ven do aqui, pela emen da da
Se na do ra Ma ri na Sil va, o “ma tar al guém”, mal com -
pa ran do, está no bojo do pro je to, já vem cla ra men te
ex pres so. E vou di zer por quê: vem cla ra men te ex-
pres so por que de fi ne a in fra-es tru tu ra, a ne ces si da de
de um mé di co ve te ri ná rio, o qual deve im pe dir
maus-tra tos e in jú ri as aos ani ma is, a for ma de trans -
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por te, a for ma da are na, dos bre tes, de ter mi na os
ape tre chos, de ta lha como deve ser a cin ta, o se dém,
a es po ra, não per mi tin do a es po ra pon ti a gu da.

Já a pro pos ta da Se na do ra Ma ri na Sil va, no pa -
rá gra fo úni co, in vi a bi li za o ro de io:

Fica ex pres sa men te pro i bi do o uso de 
es po ras, de se déns ou de qual quer ou tro
ins tru men to que ca u se fe ri men to aos ani-
ma is, in clu in do os apa re lhos que pro vo-
quem cho ques elé tri cos.

Re pe ti rei, mal com pa ran do: é como se ti vés se-
mos, no Có di go Pe nal: “Ma tar al guém: pena de re clu-
são. Fica pro i bi do, por qual quer ci da dão, o uso de re -
vól ver, faca, es ti le te, bom ba, ca nhão, algo que pos sa,
em tese, ca u sar a mor te de al guém.”

Sr. Pre si den te, que ro de fen der aqui, com mu i ta
ve e mên cia, em bo ra te nha todo o res pe i to pela Se na-
do ra Ma ri na Sil va: o ob je ti vo do ro de io nem de lon ge é 
ca u sar maus-tra tos aos ani ma is que ser vem ao es pe-
tá cu lo. É pos sí vel que, even tu al men te, al gum de sa vi-
sa do ou pes soa que te nha mal da de em seu co ra ção
pos sa até ma chu car os ani ma is ou in ju riá-los, mas
não é a re gra ge ral. Não é aqui lo que vejo nos es pe tá-
cu los no meu Esta do e em Bar re tos, de cuja fes ta já
par ti ci pei duas ve zes.

Por tan to, o meu en ca mi nha men to é no sen ti do
de que seja apro va do o pro je to da for ma como veio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, já apro va do nas Co mis sões
de Assun tos Eco nô mi cos e de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Não ha ven-
do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 116,
de 2002, sem pre ju í zo das emen das.

Com a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va para
en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRª. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, que ro en ca mi nhar fa vo ra vel men te às mi -
nhas emen das. A Se na do ra He lo í sa He le na, mu i to
sa bi a men te, veio em meu so cor ro, di zen do que to dos
os ar gu men tos aqui uti li za dos con tri bu em para a
apro va ção de mi nhas emen das. A emen da do Se na-
dor Tião Vi a na aper fe i çoa o pro je to.

Uti li za rei um lin gua jar mu i to co mum no Se rin gal
Ba ga ço, onde nas ci: onde já se viu co lo car a ra po sa
para to mar con ta das ga li nhas? Não exis te isso! No
mo men to em que se co lo ca o in te res sa do do seu pró -
prio in ves ti men to, do seu pró prio ne gó cio para fis ca li-
zar, ele pode até fa zer uma fis ca li za ção cor re ta – exis -
tem pes so as que pro ce dem des sa ma ne i ra –, mas a

re gra não é essa. Isso é ex ce ção. Não es ta mos aqui
le gis lan do para as ex ce ções, es ta mos es ta be le cen do
uma re gra, e a emen da do Se na dor Tião Vi a na está
com ple ta men te de acor do com aqui lo que o pro je to
de fen de.

Eu dis se que me en con tro numa si tu a ção de li-
ca da. Não que ro aqui sa ta ni zar o De pu ta do Jair Me -
ne guel li, en ten do as ra zões que S. Exª está apre sen-
tan do. Mas, por fa vor, não va mos so fis mar a res pe i to
de algo que é cla ro e trans pa ren te. A não-ace i ta ção
da emen da é a ma i or pro va de que o se dém ca u sa,
sim, so fri men to ao ani mal.

O pró prio Se na dor dis se. Res pe i to o Se na dor
Lú dio Co e lho. Como va mos es ta be le cer aqui um diá -
lo go? S. Exª tem uma vi são de mun do, uma con cep-
ção de mun do, um pa ra dig ma de re la ção com os ani -
ma is, com a na tu re za. Isso faz par te da es tru tu ra
men tal, da es tru tu ra egói ca do Se na dor Lú dio Co e lho.
Quem sou eu para mu dar isso? To da via, o Con gres so
Na ci o nal pre ci sa ter pa râ me tros éti cos no res pe i to à
de fe sa da vida e dos ani ma is.

Qu al quer pes soa sabe que o ani mal pula de dor, 
por que aque la é uma par te sen sí vel. Pre ci sa mos es ti-
mu lar ou tras prá ti cas, como dis se mu i to bem o Se na-
dor La u ro Cam pos. Eu que ria pe gar aqui só um as-
pec to, por que tam bém te nho es tu do téc ni co. Este foi
fe i to pela Fa cul da de de Me di ci na Ve te ri ná ria e Zo o-
tec nia da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP). É um es -
tu do isen to di zen do que to dos es ses ape tre chos ca u-
sam, sim, in jú ria, so fri men to ao ani mal. O ani mal pula
de dor, pula pelo so fri men to, en quan to mu i tos dão
gar ga lha da. Esse é o pro ble ma.

Para ser ho nes to e trans pa ren te com a éti ca, o
ex-pre fe i to Cel so Da ni el pro i biu o ro de io em San to
André, e o pre fe i to Pa u lo Ma luf, à épo ca, tam bém o
pro i biu no Esta do de São Pa u lo. Logo, não é uma voz
iso la da da Se na do ra Ma ri na Sil va. Exis tem es tu dos.
As uni ver si da des que ofe re cem es tu dos di zen do que
não ca u sa pro ble ma são exa ta men te aque las que
pra ti cam ro de i os, que es ti mu lam a prá ti ca do ro de io
no meio dos seus uni ver si tá ri os. Estou aqui mos tran-
do um es tu do fe i to com isen ção, de uma uni ver si da de
que não pra ti ca ro de io. Foi en co men da do um pa re cer
so bre o uso do se dém, so bre o uso da es po ra. O ani -
mal pula. Có ce ga é quan do se faz uma leve fric ção e
se tem um es tí mu lo ner vo so, isso ca u sa có ce ga. Nun -
ca vi nin guém sen tin do có ce ga com um be lis cão, não
tem como sen tir có ce ga com um be lis cão.

Di zer que o se dém, que faz uma pres são for te
na vi ri lha do ani mal, em al guns ca sos de for ma per -
ver sa – te nho fo to gra fi as, mas não que ro usá-las, por -
que fo to gra fia pode ser pro du zi da –, há ca sos em que
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o se dém é co lo ca do em cima dos tes tí cu los do ani -
mal. Não es tou me re fe rin do a esse caso de per ver si-
da de, de cru el da de do en tia. Re fi ro-me ao que fica na
par te sen sí vel da vi ri lha. Há uma pres são mu i to for te,
e o ani mal se con tor ce e sal ta não em fun ção do ca va-
le i ro, do des por tis ta, e sim pela dor.

Então, en ca mi nho fa vo ra vel men te às mi nhas
emen das para aper fe i ço ar o pro je to do Se na dor Jair
Me ne gel li, como dis se no meu re la tó rio. O Se na dor
Mo re i ra Men des fez um voto em se pa ra do em so cor ro
à con ti nu a ção do uso do se dém e da es po ra.

Com todo o res pe i to aos pro fis si o na is, que ro
ape nas aper fe i ço ar o pro je to para que te nha mos uma 
prá ti ca des por ti va e que esta acon te ça pela ca pa ci da-
de do peão e pela des tre za do ani mal, que po de rá,
sim, ser tre i na do para pu lar, para sal tar, por que fa zem
co i sas bem mais so fis ti ca das do que pu lar, como ve -
mos nas olim pía das ou em ou tras prá ti cas que en vol-
vem ani ma is.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Para en ca-
mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF.Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, que -
ro di zer que te nho o ma i or res pe i to pela Se na do ra
Ma ri na Sil va. Em qua se to das as vo ta ções em que S.
Exª é pa tro na, pro ce de com mu i ta sen si bi li da de. Vi
pela TV tam bém a ex po si ção do Se na dor La u ro Cam -
pos, com pa nhe i ro ba ta lha dor aqui de Bra sí lia.

La men ta vel men te, hoje te nho uma opi nião um
pou co di fe ren ci a da. A ati vi da de do ro de io é de gran de
im por tân cia para o Bra sil. Ape nas nes te ano, já es tão
pro gra ma das cer ca de 1.600 exi bi ções em todo o Bra sil.

A ci da de de Ta u ba té, in te ri or de São Pa u lo, teve
cres ci men to na sua eco no mia em fun ção des sa ati vi-
da de. É a fes ta que pro por ci o na ma i or aces so da po -
pu la ção. É uma atra ção tu rís ti ca. A ci da de em cer ca
de 100 mil ha bi tan tes e re ce be a vi si ta de cin co ve zes
a sua po pu la ção. A ati vi da de gera ne gó ci os, em pre-
gos e é hoje mu i to co nhe ci da. Inclu si ve nós, aqui no
Se na do, apro va mos a cri a ção da ca te go ria do peão,
aque le que pra ti ca o ro de io.

Srs. Se na do res, ten tei me apro fun dar na ma té-
ria e ve ri fi quei que o pe río do de uti li za ção do ar te fa to
é de ape nas oito se gun dos, que pode pro vo car dor no
ani mal de tal ma ne i ra que pro vo que aque le sal to; se
for re ti ra do, cai por ter ra a agres si vi da de do ani mal, e
o ro de io per de a gra ça.

Sr. Pre si den te, en ten do a si tu a ção da Se na do ra
Ma ri na Sil va. Com pre en do-a ple na men te e sei das
suas in ten ções. Co nhe ço pro fun da men te to das as

suas pro pos tas en ca mi nha das e con fes so pu bli ca-
men te que as acom pa nhei, na ma i o ria das ve zes.

Cre io que o as pec to por ela as si na la do me re ce
uma re fle xão ma i or. Tra ta-se de uma ati vi da de eco nô-
mi ca. E aí en tra-se no as pec to em pre sa ri al, que exis -
te nos Esta dos Uni dos e no mun do todo. Exis te co i sa
pior do que o sa cri fí cio do pró prio ani mal no ma ta dou-
ro? As es po ras são usa das nas fa zen das, em to dos
os lu ga res. Eu me pre o cu pei com isso e pedi uma
pes qui sa so bre o as sun to an tes de to mar uma po si-
ção, Se na do ra Ma ri na Sil va. São ape nas oito se gun-
dos, que, na ver da de, não pre ju di cam ou tras ati vi da-
des do ani mal. Não exis te esse pre ju í zo.

É a pri me i ra vez que me po si ci o no des ta ma ne i ra.
Res pe i to  vol to a di zer  a Se na do ra Ma ri na Sil va, mas
en ten do que pre ci sa mos ge rar em pre go nes te País e
há uma ati vi da de mu i to gran de ori un da do ro de io.

Enca mi nho, pois, o voto a fa vor do re la tó rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, o Sr. José Fo ga ça, 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 Mo re i ra Men des, como Re la tor.
Pos te ri or men te, sub me te rei a ma té ria a vo ta ção.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta-
ria de te cer mais al gu mas con si de ra ções, ape nas
para não de i xar que fi que so men te a ver são téc ni ca
tra zi da ao co nhe ci men to dos Srs. Se na do res pela Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

Re fi ro-me a um tra ba lho de cu nho ci en tí fi co,
pro mo vi do pela Uni ver si da de Esta du al Pa u lis ta –
Unesp, uma en ti da de das mais res pe i ta das do Esta do
de São Pa u lo. No cam pus de Ja bo ti ca bal, a Fa cul da-
de de Ciên ci as Agrá ri as e Ve te ri ná ri as fez um pro fun-
do es tu do so bre o uso de se dém nos ani ma is sub me-
ti dos ao es por te do ro de io. Vou ler ape nas a con clu-
são da re por ta gem pu bli ca da na Re vis ta de Edu ca-
ção Con ti nu a da:

“Os re sul ta dos ob ti dos na pre sen te pes qui sa de -
mons tra ram não ha ver qual quer re la ção do se dém com
os tes tí cu los do ani mal. As aná li ses da bióp sia re a li za-
das na re gião de con ta to com o se dém de mons tra ram
to tal au sên cia de le sões his to pa to ló gi cas.

3 – o com por ta men to dos ani ma is em re la ção à in -
ges tão de ali men tos, ru mi na ção, de sen vol vi men to da
fase de cor te jo e dis po si ção para o ato se xu al leva-nos a
su ge rir a au sên cia de dor ou mes mo de qual quer ou tro
fa tor es tres san te com a pre sen ça do se dém.”
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Essa pes qui sa – e to mei o cu i da do de lê-la toda
– foi pro du zi da por pro fes so res da mais alta ca te go ria
da Fa cul da de da Unesp e foi re a li za da sem pre de po is
do uso do ani mal no ro de io. Então, não há ne nhu ma
pro va ci en tí fi ca de que o se dém e a es po ra pre ju di-
quem os ani ma is.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a per sis tir esse tipo de en ten di men to, da qui a pou co
não po de re mos co mer uma ga li nha ca i pi ra, por que
ela é mor ta com al gum tipo de sa cri fí cio; não po de re-
mos mais co mer car ne de gado, por que ele tam bém
vai para o ma ta dou ro; aca ba re mos tal vez com o fu te-
bol, por que al guém cai e se ma chu ca, que bra a ca ne-
la; com o boxe, por que al guém leva um soco na ca be-
ça e mor re. Tudo isso ca u sa dano, mor te e sen si bi li za
a to dos nós; aca ba re mos com a Fór mu la I, por que al -
guém, como acon te ceu com o nos so Ayrton Sen na,
mor reu, re sul ta do de um aci den te. E vai por aí, Sr.
Pre si den te.

O ro de io é um es por te na ci o nal, e a pro i bi ção do 
uso do se dém e da es po ra vão aca bar de fi ni ti va men te
com o es por te no País. 

É uma ques tão de op ção: ou va mos pres ti gi ar
esse um mi lhão de pes so as que vi vem des sa ati vi da-
de ou va mos cair na hi po cri sia de que es ta mos cu i-
dan do da vida dos ani ma is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se na-
do res, não ha ven do mais ora do res para en ca mi nhar a
vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -
je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com os vo tos con trá ri os das Se na do-
ras Ma ri na Sil va e He lo í sa He le na e do Se na dor La u-
ro Cam pos.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum, com o apo i-
a men to dos Srs. Se na do res La u ro Cam pos, Tião Vi a-
na e He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A no bre
Se na do ra Ma ri na Sil va pede ve ri fi ca ção de vo ta ção.
Sen do re gi men tal a so li ci ta ção, S. Exª será aten di da.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aten ção,
Srs. Se na do res, co lo quei o pro je to em vo ta ção. As
emen das se rão vo ta das pos te ri or men te. Há pe di do
de ve ri fi ca ção de quo rum fe i to na for ma re gi men tal.

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) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, so men te para es cla re cer a mi nha po si ção.
Voto a fa vor do pro je to e a fa vor das emen das. Por
essa ra zão, di fe ren te dos meus três com pa nhe i ros.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT en ca mi nha o voto “sim” ao pro je to,
mas tam bém fa vo ra vel men te às emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As emen -
das não es tão em vo ta ção. So men te o pro je to. Va mos
ver se há nú me ro ou não.

A SRª HELOÍSA HELENA  (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

Não es ta mos con se guin do vo tar, por que o sis te-
ma ain da está des li ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta mos
pre pa ran do o pa i nel, Se na do ra.

A Mesa con vo ca, no va men te, os Srs. Se na do res
que se en con tram em seus ga bi ne tes a vi rem ao ple -
ná rio, por que há pe di do de ve ri fi ca ção de quo rum e
es ta mos em pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, há um de fe i to no pa i nel e
um pe di do de ve ri fi ca ção de quo rum . Pa re ce-me,
con tu do, que está evi den te a fal ta de quo rum. Se al -
gum dos Srs. Se na do res tem dú vi da, fa rei a cha ma da
no mi nal.

Con sul to as Li de ran ças nes se sen ti do. (Pa u sa.)
To dos os Srs. Se na do res, tan to os que es tão fa -

vo rá ve is ao pro je to quan to os que se po si ci o nam con -
tra ri a men te a ele, en ten dem que não há nú me ro para
vo ta ção. Assim, está en cer ra da a dis cus são e o pro je-
to será vo ta do na pró xi ma ter ça-fe i ra.

Srªs e Srs. Se na do res, como não há quo rum
para vo ta ção, co lo ca rei al guns pro je tos em dis cus-
são, por que o re ces so está pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 147, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 320, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 147, de 2001 (nº
5.663/2001, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre os de pó si tos ju di ci a is e, ex tra ju di ci a is de
tri bu tos, no âm bi to dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 518 e 519, de 2002,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, das Co mis sões:

–– de Assun tos Eco nô mi cos, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce; e
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– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 2-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que apre sen ta.

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.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na pela or dem.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, en -
ten do que o pro ce di men to de V. Exª é ab so lu ta men te
re gi men tal, ape nas faço um ape lo para que a dis cus-
são des te pro je to não seja en cer ra da. Ele é ex tre ma-
men te po lê mi co, ra zão pela qual so men te cin co mi nu-
tos para o en ca mi nha men to da vo ta ção na pró xi ma
se ma na não se rão su fi ci en tes. Então, o pro ces so de
dis cus são te ria que ocor rer ago ra, o que não se ria in -
te res san te, pois tra ta-se da que le pro je to que en se jou
a vin da a esta Casa do Pre si den te do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral, o Sr. Mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo. É
um caso so bre mo do com pli ca do.

Então, ape lo a V. Exª que ini cie o pro ces so de
dis cus são, mas não o con clua por que é de fun da men-
tal im por tân cia que as Li de ran ças do Go ver no es te-
jam pre sen tes, pois pode sig ni fi car um pro ces so de
in ter ven ção em vá ri os Esta dos.

O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral dis -
se que se o pro je to não fos se apro va do na for ma pro -
pos ta pelo De pu ta do Arnal do Ma de i ra, isso po de ria
sig ni fi car in ter ven ção em vá ri os Esta dos no ano ele i-
to ral, e nós que re pre sen ta mos a Fe de ra ção es ta mos
mu i to pre o cu pa dos com essa ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, há uma for ma de não abrir mos ex -
ce ção.

Em pri me i ro lu gar, es cla re ço que o pro je to está
em re gi me de ur gên cia e pro me to a V. Exª que o pro -
ces so de vo ta ção será o mais am plo pos sí vel.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir, en cer ro a
dis cus são e a vo ta ção fica adi a da.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Eu gos ta ria de con sul tá-lo so bre o fato de que hou ve
uma ve ri fi ca ção de quo rum e cons ta tou-se que não
há nú me ro. Re gi men tal men te, a ses são de ve ria ser
en cer ra da e cai a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Re gi-
men to diz, em seu art. 304: “ocor ren do fal ta de nú me-
ro para as de li be ra ções, pas sar-se-á à ma té ria em
dis cus são”.

Assim sen do, po de mos pros se guir dis cu tin do.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Agra de ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni-
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, de 2002, 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, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, e
abs ten ções dos Se na do res José Edu ar do
Du tra e Jef fer son Pé res.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e da
emen da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são para o
pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do Pro je to de Lei do Se na do nº
71, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Espe ci al Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que
al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689,
de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro-
ces so Pe nal, re la ti vos ao in ter ro ga tó rio do
acu sa do e à de fe sa efe ti va.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 24 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses -
são para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do Pro je to de Lei do Se na do nº
72, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são Mis -
ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra dis po si-
ti vos do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu-
bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal,
re la ti vos ao tri bu nal do júri e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir,

a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses -
são para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2000 (nº
257/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis -
te ma Go i a no de Te le 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 de Apa -
re ci da de Go iâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.141, de 2000, e
139, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la:

– 1º pro nun ci a men to: pelo so bres ta-
men to, a fim de aguar dar ma ni fes ta ção do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções so bre man da-
do de se gu ran ça re fe ren te à ma té ria, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do;

– 2º pro nun ci a men to: em face das in-
for ma ções en ca mi nha das pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, fa vo rá vel, com abs ten-
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir,

en cer ro a dis cus são.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma

ses são, em fase de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 97, de 2002 (nº
1.177/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio TV do Ama zo nas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 439, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir,

en cer ro a dis cus são.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma

ses são, em fase de vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

REQUERIMENTO Nº 254, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 254, de 2002, do Se na dor Se bas-
tião Ro cha, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun-
ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 510, de
1999, com o de nº 63, de 1999, que já se
en con tra apen sa do aos Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 97, 159 e 453, de 1999, e 55,
de 2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

REQUERIMENTO Nº 249, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 249, de 2002, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 124, de
2000, e 47, de 2002, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:
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PARECER Nº 532, DE 2002

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 14, de 2002,
ten do como Pri me i ro Sig na tá rio o Se na-
dor Fer nan do Ri be i ro que cria com pen-
sa ção fi nan ce i ra, com par te da re ce i ta do 
im pos to de im por ta ção, às uni da des da
Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo
na sua ba lan ça com o ex te ri or.

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

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2002, emen ta da epí gra fe, subs cri ta pelo emi nen te, Se -
na dor Fer nan do Ri be i ro e mais trin ta ou tros ilus tres Pa -
res, ‘vi sa al te rar o art. 159 da Cons ti tu i ção’, para lhe
acres cen tar duas dis po si ções: in ci so III e § 4º.

Con so an te o in ci so III a ser acres ci do ao art. 159 
da Cons ti tu i ção, a União en tre ga rá, do pro du to da ar -
re ca da ção do im pos to de im por ta ção de pro du tos es -
tran ge i ros, vin te por cen to aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral, pro por ci o nal men te ao sal do po si ti vo anu al
da res pec ti va ba lan ça co mer ci al com o ex te ri or, li mi-
ta da a par ti ci pa ção de cada uni da de fe de ra da a dez
por cen to do sal do que pro du zi rem.

E con so an te o novo pa rá gra fo a ser acres ci do
ao men ci o na do art. 159, os va lo res de que tra ta o in ci-
so III, en tre gues à uni da des fe de ra das, se rão apli ca-
dos por es tas em obras de in fra-es tru tu ra eco nô mi ca
e sua ma nu ten ção, des ti na das, pre fe ren ci al men te, ao 
fo men to das ex por ta ções.

Essa al te ra ção re la ci o nal é de ser in tro du zi da
pelo art. 1º da pro pos ta, con ten do o art. 2º cláu su la de 
vi gên cia a par tir da data dá pu bli ca ção.

Em lon ga jus ti fi ca ção, do cu men ta da com di ver-
sas ta be las es ta tís ti cas, ana li sa-se a ba lan ça co mer ci-
al bra si 1e i ra re la ti va ao ano de 2001 e, de po is, con si-
de ram-se os úl ti mos sete anos, cor res pon den tes ao
atu al pe río do go ver na men tal, para evi den ci ar a exis-
tên cia de de zes se te es ta dos su pe ra vi tá ri os no re fe ren-
te ao mon tan te de di vi sas lí qui das por eles pro du zi das,
con tri bu i ção essa, va li o sa e opor tu na, que, im pe diu o
co lap so cam bi al do País no pe río do, pro vo ca do pelo
dé fi cit da nos sa ba lan ça co mer ci al, pres si o na da pela
ele va da im por ta ção dos es ta dos de fi ci tá ri os.

Ale ga-se a exis tên cia de sa cri fí cio fi nan ce i ro
dos es ta dos su pe ra vi tá ri os, quer de vi do ao de ci si vo
apor te de di vi sas para o or ça men to cam bi al da União, 
quer no to can te à se ve ra pri va ção de re ce i ta tri bu tá-

ria, pois ve da da a co bran ça de tri bu tos so bre a ex por-
ta ção de pro du tos para oex te ri or. A par dis so, os pro -
du tos es tran ge i ros – in clu si ve os ad qui ri dos com as
di vi sas lí qui das ge ra das pe los es ta dos su pe ra vi tá ri os
– são tri bu ta dos, na sua en tra da no País, pe los im pos-
tos de im por ta ção e so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
de com pe tên cia fe de ral, e pelo ICMS (Impos to So bre
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços) de vi do ao es -
ta do onde tem do mi cí lio o im por ta dor.

Daí, a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, que
pre ten de cor ri gir tais dis tor ções ao eli mi nar essa le -
gis la ção ana crô ni ca e in co e ren te, mas que, além dis -
so, cons ti tui vi go ro so es tí mu lo ao in cre men to das
nos sas ex por ta ções, por en ga jar mais fir me men te
nes se es for ço, ao lado da ini ci a ti va pri va da, o po der
pú bli co es ta du al.

Res sal ta-se a ine xis tên cia de im pe di men to ju rí-
di co ou in con ve ni en te eco nô mi co em se des ta car
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção para las -
tro fi nan ce i ro da com pen sa ção ora pro pos ta. Esses
im pos to não so fre ra qual quer res tri ção como ins tru-
men to de po lí ti ca eco nô mi ca e re gu la dor do co mér-
cio ex te ri or. Pelo con trá rio, ins ti tu í da a com pen sa ção
pro pos ta, esse tri bu to ga nha rá nova di men são, não
apo i ar, com re du zi da par te do pro du to de sua ar re-
ca da ção, o in cre men to de nos sas ex por ta ções e,
des se modo, à re du ção da de pen dên cia ex ter na do
País.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são opi nar so bre a cons -
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das
ma té ri as que lhe fo rem sub me ti das, nos ter mos do
art. 101, I, do Re gi men to Inter no.

Ora, a pro pos ta sob aná li se está subs cri ta por
31 emi nen tes Se na do res, ob ser van do as sim o re-
qui si to cons tan te do art. 60, I, da Cons ti tu i ção, e não 
cu i da de ma té ria elen ca da no § 4º do mes mo ar ti go,
po den do, pois, ser ob je to de de li be ra ção, nos ter-
mos do art. 354 e se guin tes, do Re gi men to Inter no.

Não se vis lum bra na pro po si ção qual quer óbi-
ce quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de em
sen ti do lato e re gi men ta li da de. Entre tan to, con vém,
me di an te emen das de re da ção ao fi nal ofe re ci das,
sa nar pe que nos de fe i tos quan to à téc ni ca le gis la ti-
va, com pre en di da na ju ri di ci da de em sen ti do es tri to
— por que re gu la da pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998 (al te ra da pela Lei Com-
ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001), em cum -
pri men to ao dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 59
da Cons ti tu i ção.
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III – Voto

Por con se guin te, é de se con clu ir pela apro va ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de 2002,
aper fe i ço a da com as se guin tes emen das de re da ção:

EMENDA Nº 1–CCJ

Dê-se ao preâm bu lo da PEC nº 14, de 2002, a
se guin te re da ção:

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:

EMENDA Nº 2–CCJ

Dê-se ao pri me i ro ar ti go do tex to da PEC nº 14,
de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 1º O art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

EMENDA Nº 3CCJ

Dê-se ao pa rá gra fo acres cen ta do ao art. 159 da
Cons ti tu i ção, pelo art. 1º da PEC nº 14, de 2002, a se -
guin te re da ção:

§ 4º Os va lo res de que tra ta o in ci so
III, en tre gues às uni da des fe de ra das, se rão
apli ca dos por es tas em obras de in fra-es tru-
tu ra eco nô mi ca e sua ma nu ten ção, des ti na-
das, pre fe ren ci al men te, ao fo men to das ex-
por ta ções.”(NR)

EMENDA Nº 4–CCJ

Subs ti tua-se, no art. 2º da PEC nº 14, de 2002, a 
ex pres são en tra rá em vi gor por en tra em vi gor.

PEC Nº 14, DE 2002

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te, – Antô nio Car los Jú ni or,
Re la tor – Osmar Dias – Ro meu Tuma – Re gi nal do
Du ar te – Ro ber to Fre i re – Luiz Otá vio – Lú cio
Alcân ta ra – Íris Re zen de – Pe dro Si mon – Wel ling-
ton Ro ber to – José Jor ge – Ri car do San tos (abs-
ten ção) Com ple men tam as Assi na tu ras dos Mem-
bros da Co mis são, nos ter mos do art. 356, pa rá gra fo
úni co, do RISF, os Se nho res Se na do res: – Mo re i ra
Men des – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no –
Artur da Tá vo la – Fer nan do Ri be i ro (1º sig na tá rio)
– Ari Stad ler – José Fo ga ça – Fran cis co Escór cio
– Jo nas Pi nhe i ro – Ma u ro Mi ran da – Car los Pa tro-
cí nio – Adir Gen til – Chi co Sar to ri – Gil ber to Mes -
tri nho – José Alen car.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

Se ção VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

Sub se ção I
Dis po si ção Ge ral

Art. 59. O pro ces so le gis la ti vo com pre en de a
ela bo ra ção de:

I – emen das à Cons ti tu i ção;
II – leis com ple men ta res;
III – leis or di ná ri as;
IV – leis de le ga das;
V – me di das pro vi só ri as;
VI – de cre tos le gis la ti vos;
VII – re so lu ções.
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar dis po rá so -

bre a ela bo ra ção, re da ção, al te ra ção e con so li da ção
das leis.
.................................. .................................................

Sub se ção II
Da Emen da à 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:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;
....................................................................................

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.
................................ ...................................................

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor-
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i-
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ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à Re gião, na for ma que a lei es -
ta be le cer;
....................................................................................
....................................................................................

 LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

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

PARECER Nº 533, DE 2002

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 22, de 2OO2,
ten do como Pri me i ro Sig na tá rio o Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra os
arts. 14 e 15 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para per mi tir o voto dos pre sos.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são a pro po si ção le -
gis la ti va emen ta da, cujo pro pó si to é pro mo ver al te ra-
ção no Tex to Cons ti tu ci o nal para mo di fi car a si tu a ção
ju rí di ca do ci da dão su je i to à con di ção de pre si diá rio,
quan to ao seus di re i tos po lí ti cos,

Por ela, é su pri mi do o in ci so III do art. 15 da
Cons ti tu i ção, que au to ri za a per da ou sus pen são dos
di re i tos po lí ti cos ”nos ca sos de con de na ção cri mi nal
tran si ta da em jul ga do, en quan to du ra rem os seus efe -
i tos“, ao tem po em que se al te ra a re da ção do § 4º do
art. 14, para in clu ir en tre os ine le gí ve is ao lado dos
ina lis tá ve is e dos anal fa be tos – ”os con de na dos cri mi-

nal men te por sen ten ça tran si ta da em jul ga do, en-
quan to du ra rem os seus efe i tos“.

Em sín te se, apro va da a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção que ora exa mi na mos, a con di ção ju rí di-
co-ele i to ral do ci da dão su je i to à pena de pri são é al te-
ra da, de for ma a mi ti gar a res tri ção que lhe é im pos ta:
ao in vés de ser im pu ta da a sus pen são dos di re i tos
po lí ti cos e, des se modo, in fli gi da a pena de não po der
par ti ci par do pro ces so po lí ti co, seja como can di da to,
seja como ele i tor, lhe é im pos ta, ape nas, a con di ção
de ine le gi bi li da de. Des se modo, não po de rá can di da-
tar-se a car go ele ti vo, mas po de rá par ti ci par do pro -
ces so ele i to ral, vo tan do.

II – Aná li se

Tra ta-se, como dito, de pro po si ção le gis la ti va
que pre ten de mo di fi car a or dem ju rí di co-cons ti tu ci o-
nal vi gen te no Bra sil, quan to à si tu a ção do ci da dão
su je i to à pena de pri são, de modo a con ce der-lhes di -
re i tos po lí ti cos, fa cul tan do-lhe a opor tu ni da de de vo -
tar. Para fazê-lo, al te ra a re da ção do § 4º do art. 14 da
Car ta Mag na, que tra ta da ine le gi bi li da de e re vo ga o
in ci so III do art. 15, que au to ri za a per da ou a sus pen-
são dos di re i tos po lí ti cos no caso de con de na ção cri -
mi nal tran si ta da em jul ga do, en quan to du ra rem os
seus efe i tos.

Nada há, a nos so ju í zo, na Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção sob exa me, que pos sa obs tar o exa me
de seu mé ri to pelo Con gres so Na ci o nal: a pro po si ção
vem subs cri ta pelo nú me ro ne ces sá rio de au to res,
su pe ri or a um ter ço dos in te gran tes do Se na do Fe de-
ral. Ine xis te qual quer con tex to ju rí di co que pos sa im -
pli car res tri ção de na tu re za cir cuns tan ci al à re for ma
da Car ta Mag na, tal como in ter ven ção fe de ral ou es -
ta do de de fe sa ou de sí tio.

No pla no ma te ri al, igual men te, ve ri fi ca-se que
se tra ta de pro pos ta vi san do à al te ra ção do Tex to
Cons ti tu ci o nal quan to a di re i tos in di vi du a is. Entre tan-
to, o faz no sen ti do de sua am pli a ção, não para li mi-
tá-los. Des se modo, não há que fa lar em ofen sa às
cha ma das cláu su las pé tre as, os li mi tes ma te ri a is à
re for ma da Cons ti tu i ção.

Qu an to ao mé ri to, a pro pos ta nos pa re ce opor -
tu na e con ve ni en te. Com efe i to, a pena a ser as si na la-
da a um au tor de ilí ci to pe nal deve bas tar-se em si
mes ma. Não faz sen ti do in fli gir sem pre ao ci da dão, a
pena aces só ria, a sus pen são de di re i tos po lí ti cos.

Ape nas quan do o Juiz ou o Tri bu nal as si na lar,
ex pres sa men te, como pena aces só ria, a sus pen são
ou per da dos di re i tos po lí ti cos, deve o ci da dão ser im -
pe di do de vo tar. A re gra, a nos so ju í zo, deve ser a li mi-
ta ção da pena ao que de ci diu o Juiz ou o Tri bu nal,
quan do esta for pena de pri são ou de pri são e mul ta.
Hoje, tem-se como pena aces só ria o im pe di men to do
exer cí cio do di re i to do voto.
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Sa be mos que uma das ra zões e dos ob je ti vos
da pena pri va ti va de li ber da de, e as sim das pe nas,
em ge ral, deve ser a res so ci a li za ção do ci da dão. Par -
ti ci pan do do pro ces so so ci al, de que é exem plo qua li-
fi ca do o mo men to ele i to ral, po de rá o pre so sen tir-se
in te gra do à so ci e da de, o que con tri bui, a nos so ver, à
sua so ci a li za ção.

A Cons ti tu i ção Fe de ral já con tem pla hi pó te ses
em que o ci da dão tem di re i to ao voto, mas não à ele -
gi bi li da de. E o caso do anal fa be to e de quem tem
mais de de zes se is e me nos de de zo i to anos de ida de.
Ao ci da dão su je i to à pena pri va ti va de li ber da de, pela
emen da de que ora nos ocu pa mos, se ria tam bém
con ce di do esse di re i to po lí ti co mi ti ga do, em face da
pe cu li a ri da de de sua con di ção.

Cha mo aten ção, no Bra sil, para a atu a ção do
Se cre tá rio de Jus ti ça de Per nam bu co, Hum ber to Vi e i-
ra, que, an te ci pan do-se a essa pro po si ção, vi a bi li zou
o voto de um pe que no nú me ro de pre sos, nas ele i-
ções mu ni ci pa is de 2000. A par tir de uma re so lu ção
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, o Se cre tá rio de Jus ti ça
fez re que ri men to ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral para a 
aber tu ra de no vas se ções nas uni da des pre si o na is,
uma vez ‘que só têm os di re i tos po lí ti cos cas sa dos os
con de na dos com sen ten ça tran si ta da em jul ga do“. Tal
ini ci a ti va re sul tou no re ca das tra men to de seis mil pre -
sos e, para as ele i ções de 2002, a pre vi são é de que
mil pre sos exer cam seu di re i to po lí ti co.

Pa í ses como a Fran ça, Espa nha, Su é cia, Itá lia e 
Ale ma nha pos su em le gis la ção que re gu la o exer cí cio
do di re i to po lí ti co aos pre sos e in ter na dos. A ini ci a ti va
em aná li se in clui o Bra sil no rol dos pa í ses que, com
uma le gis la ção cla ra e pro gres sis ta bus cam am pli ar a 
ci da da nia.

III – Voto

Em face do ex pos to, o nos so voto é fa vo rá vel à
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
22, de 2002.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Fre i re, Re la tor
– Ri car do San tos – Ari Stad ler – Fer nan do Ri be i ro
– Luiz Otá vio – Ro meu Tuma – Re gi nal do Du ar te –
Wel ling ton Ro ber to – José Fo ga ça – Osmar Dias – 
Antô nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 534, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
52, de 2002, de au to ria do Se na dor Ade mir
Andra de, que Mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11 
de ja ne i ro de 1990, es ta be le cen do cri té ri os
para a dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor.

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

I – Re la tó rio

Sub me te-se a esta Co mis são o Pro je to de Lei
do Se na do nº 52, de 14 de mar ço de 2002, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que Mo di fi ca a Lei nº
7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es ta be le cen do cri té-
ri os para a dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor.

O PLS nº 52, de 2002, com põe-se de dois ar ti-
gos. Seu art. Lº acres cen ta o art. 11-A à Lei nº 7.998,
de 1990, com a se guin te re da ção:

”Art. 11-A. Dos re cur sos do FAT, à ex-
ce ção dos des ti na dos ao Ban co Na ci o nal de 
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, por for ça do §1º, do art. 239, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ao Pro gra ma de Se gu-
ro-De sem pre go e ao pa ga men to de abo no
sa la ri al, se rão re ser va dos dois por cen to
para a Re gião Nor te, dois por cen to para a
Re gião Cen tro-Oes te e qua tro por cen to
para a Re gião Nor des te, que se rão dis po ni-
bi li za dos para os res pec ti vos Esta dos se-
gun do o cri té rio po pu la ci o nal.

§ 1º Des con ta dos os va lo res de vi dos às
re giões Nor te, Cen tro-Oes te e Nor des te, o
res tan te dos re cur sos será dis po ni bi li za do aos 
Esta dos se gun do o cri té rio po pu la ci o nal.

§ 2º No cál cu lo do cri té rio po pu la ci o-
nal, de vem ser uti li za dos os da dos do mais
re cen te cen so, re a li za do pelo Insti tu to Bra si-
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca.“

O art. 2º cons ti tui a cláu su la de vi gên cia.
Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -

gu la men tar.

II – Aná li se

O Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), ob je-
to do PLS nº 52, de 2002, foi cri a do pela Lei nº 7.998,
de 1990, que Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De sem-
pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor (FAT), e dá ou tras pro vi dên ci as. Os
arts. 2º a 8º da lei dis põem so bre o Pro gra ma de Se -
gu ro-De sem pre go, o art. 9º é de di ca do ao Abo no Sa -
la ri al e os de ma is ar ti gos re fe rem-se ao FAT. Re su-
me-se, a se guir, o con te ú do des tes úl ti mos ar ti gos:

– o art. 10 ins ti tui o FAT, vin cu la do ao Mi nis té rio
do Tra ba lho, e des ti na do ao cus te io do Pro gra ma de
Se gu ro De sem pre go, ao pa ga men to do abo no sa la ri-
al e ao fi nan ci a men to de pro gra mas de de sen vol vi-
men to eco nô mi co;

– o art. 11 es pe ci fi ca a se guin te cons ti tu i ção dos 
re cur sos do FAT:

I – o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções
de vi das ao PIS e ao PASEP;
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II – o pro du to dos en car gos de vi dos pe los con tri-
bu in tes em de cor rên cia da inob ser vân cia de suas
obri ga ções;

III – a cor re ção mo ne tá ria e os ju ros de vi dos
pelo agen te apli ca dor dos re cur sos do fun do, bem
como pe los agen tes pa ga do res, in ci den tes so bre o
sal do dos re pas ses re ce bi dos;

IV – o pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção
adi ci o nal pelo ín di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o §
4º do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos;
– os arts. 12 a 14 fo ram ve ta dos;
– os arts. 15 a 17 es pe ci fi cam nor mas re la ti vas à 

ar re ca da ção e uti li za ção dos re cur sos do FAT;
– os arts. 18 a 20 re fe rem-se à ins ti tu i ção, com -

po si ção e com pe tên ci as do Con se lho De li be ra ti vo do
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (Co de fat);

– os arts. 21 a 25 tra çam di re tri zes es pe cí fi cas
com re fe rên cia às des pe sas com o se gu ro-de sem-
pre go e o abo no sa la ri al, à or ça men ta li za ção dos re -
cur sos do FAT e à fis ca li za ção do cum pri men to das
dis po si ções da lei, es pe ci fi can do pe na li da des em
caso de in frin gên cia;

– o art. 26 foi ve ta do;
– os arts. 27 a 30 cor res pon dem a dis po si ções

fi na is e tran si tó ri as;
– os arts. 31 e 32 cons ti tu em, res pec ti va men te,

as cláu su las de vi gên cia e re vo ga tó ria.
Jus ti fi can do o PLS nº 52, de 2002, seu au tor, o

Se na dor Ade mir Andra de, de cla ra que o ob je ti vo da
pro po si ção é ”... pro mo ver a re du ção das de si gual da-
des re gi o na is, por meio de uma dis tri bu i ção mais jus -
ta dos re cur sos de po si ta dos no Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor – FAT, em es tre i ta sin to nia com o art. 3º,
in ci so III, da Cons ti tu i ção Fe de ral”. Se gun do o Se na-
dor, do to tal da ar re ca da ção do FAT, ex clu í do o va lor
re pas sa do ao BNDES por for ça do art. 239 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, cer ca de 51% (cin qüen ta e um por
cen to), cor res pon den tes a R$4,218 bi lhões, fo ram
des ti na dos, em 1999, aos se guin tes pro gra mas de
ge ra ção de em pre go e ren da:

– Pro ger Urba no, que tem por fi na li da de in cre-
men tar a po lí ti ca pú bli ca de com ba te ao de sem pre go
no meio ur ba no;

– Pro ger Ru ral, cuja fi na li da de é fi xar o ho mem
no cam po, sen do des ti na do aos pe que nos e mini pro -
du to res ru ra is;

– Pro naf, que ob je ti va o for ta le ci men to da agri -
cul tu ra fa mi li ar;

– Pro em pre go, vol ta do para as áre as de trans -
por te co le ti vo, sa ne a men to am bi en tal, in fra-es tru tu ra
tu rís ti ca, obras de in fra-es tru tu ra e re vi ta li za ção de
sub se to res in dus tri a is em re giões com pro ble mas de
de sem pre go;

– Pro em pre go II, des ti na do à me lho ria da qua li-
da de de vida do tra ba lha dor e à ex pan são do ní vel de
em pre go;

– Pro tra ba lho, que tem por fi na li da de fi nan ci ar
pro je tos de es tru tu ra ção em se to res es tra té gi cos vol -
ta dos para a or ga ni za ção de pó los de de sen vol vi men-
to in te gra do;

– FINEP (Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos),
cujo ob je ti vo é fi nan ci ar pro je tos de de sen vol vi men to
tec no ló gi co em seg men tos es pe cí fi cos da eco no mia;

– PCPP (Pro gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu-
lar), cuja fi na li da de é vi a bi li zar al ter na ti vas de in ves ti-
men to e am pli a ção de no vas opor tu ni da des de ge ra-
ção de ocu pa ção e ren da.

Ale ga, o Se na dor Ade mir Andra de, que ”A apli ca-
ção de re cur sos do FAT nes tes pro gra mas de ge ra ção
de em pre go e ren da, na for ma como se dá hoje, não se -
gue ne nhum pa râ me tro de dis tri bu i ção re gi o nal, res-
pon den do sim ples men te à de man da de pro je tos e a re -
gras dos agen tes fi nan ce i ros, por tan to, cri té ri os ale a tó-
ri os que tem con tri bu í do para a con cen tra ção da ren da
nas re giões mais de sen vol vi das do País“.

Sus ten tan do seu pon to de vis ta, apre sen ta, a tí -
tu lo de exem plo, uma ta be la de da dos da apli ca ção
dos re cur sos do FAT no Pro ger, acu mu la dos no pe río-
do de 1995 a 2000. Ve ri fi ca-se da ta be la que 49,42%
do to tal fo ram des ti na dos à Re gião Sul, 19,55% à Re -
gião Su des te, 2,07% à Re gião Nor te, 24,45% à Re-
gião Nor des te e 4,51% à Re gião Cen tro-Oes te. Uma
se gun da ta be la mos tra que a re fe ri da dis tri bu i ção de
re cur sos não guar da qual quer pro por ci o na li da de com 
a dis tri bu i ção ge o grá fi ca da po pu la ção to tal ou da po -
pu la ção eco no mi ca men te ati va pe las res pec ti vas re -
giões, nem com o pro du to in ter no bru to re gi o nal. A
au sên cia de cri té ri os dis tri bu ti vos está per mi tin do que 
se acen tu em as de si gual da des re gi o na is.

Con si de ro emi nen te men te jus ta a ca u sa de fen-
di da pelo pro je to de lei, e en dos so os ar gu men tos
apre sen ta dos pelo S4a dor Ade mir Andra de. Aten-
te-se, ain da, para o fato de que o PLS nº 52, de 2002,
não con tra ria o re qui si to cons ti tu ci o nal de ini ci a ti va da 
pro po si ção, pre vis to no art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, em ra zão de sua ma té ria não se in clu ir en tre os te -
mas de com pe tên cia pri va ti va do Pre si den te da Re-
pú bli ca, ar ro la dos no § 1º do ar ti go.

III – Voto

Ten do em vis ta o ex pos to, ma ni fes to-me fa vo ra-
vel men te à  apro va ção do PLS nº 52, de 2002.

Sala da Co mis são, Car los Be zer ra – Anto-
nio Car los Jú ni or.
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OF./CAE/28/02

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro-
vou o Pro je to De Lei Do Se na do Nº 52, de 2002 que
”Mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es -
ta be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos re cur sos
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor“, em re u nião re -
a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, Se na dor Car los Be zer ra, Pre-
si den te em Exer cí cio da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re -
du zir as de si gual da des so ci a is e re gi o na is;

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

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

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

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

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

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

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

Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri-
bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men tar nº

8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter mos
que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu ro-de sem pre-
go e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar ti go.

§ 1º Dos re cur sos men ci o na dos no ca put des te
ar ti go, pelo me nos qua ren ta por cen to se rão des ti na-
dos a fi nan ci ar pro gra mas de de sen vol vi men to eco-
nô mi co, atra vés do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al, com cri té ri os de re mu ne-
ra ção que lhes pre ser vem o va lor.
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Esta lei re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go e o abo no de que tra tam o in ci so II do art.
7º, o in ci so IV do art. 201 e o art. 239, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, bem como ins ti tui o Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (FAT).

Do Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go
Art. 2º O Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go tem 

por fi na li da de:
I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po rá ria ao

tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu de de dis pen sa
sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di re ta; (Re da ção dada
pela Lei nº 8.900, de 30-6-94).

II – au xi li ar os tra ba lha do res na bus ca de em -
pre go, pro mo ven do, para tan to, ações in te gra das de
ori en ta ção, re co lo ca ção e qua li fi ca ção pro fis si o nal.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.900, de 30-6-94) (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de 24-8-2001)

Art. 2º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 2º-B (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 3º Terá di re i to à per cep ção do se gu ro-de-
sem pre go o tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa
que com pro ve:

I – ter re ce bi do sa lá ri os de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da, re la ti vos a cada um
dos 6 (seis) me ses ime di a ta men te an te ri o res à data
da dis pen sa;

II – ter sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da ou ter exer ci do ati vi da-
de le gal men te re co nhe ci da como au tô no ma, du ran te
pelo me nos 15 (quin ze) me ses nos úl ti mos 24 (vin te e
qua tro) me ses;
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III – não es tar em gozo de qual quer be ne fí cio
pre vi den ciá rio de pres ta ção con ti nu a da, pre vis to no
Re gu la men to dos Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al,
ex ce tu a do o au xi lio-aci den te e o au xí lio su ple men tar
pre vis tos na Lei nº 6.367, de 19 de ou tu bro de 1976,
bem como o abo no de per ma nên cia em ser vi ço pre-
vis to na Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de 1973;

IV – não es tar em gozo do au xí lio-de sem pre go;
e

V – não pos su ir ren da pró pria de qual quer na tu-
re za su fi ci en te à sua ma nu ten ção e de sua fa mí lia.

Art. 3º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 4º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será
con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por um pe -
río do má xi mo de 4 (qua tro) me ses, de for ma con tí nua
ou al ter na da, a cada pe río do aqui si ti vo de 16 (de zes-
se is) me ses, con ta dos da data de dis pen sa que deu
ori gem à pri me i ra ha bi li ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio do se gu ro-de sem-
pre go po de rá ser re to ma do a cada novo pe río do aqui -
si ti vo, sa tis fe i tas as con di ções ar ro la das no art. 3º
des ta lei, à ex ce ção do seu in ci so II.

Art. 5º O va lor do be ne fí cio será fi xa do em Bô -
nus do Te sou ro Na ci o nal (BTN), de ven do ser cal cu la-
do se gun do 3 (três) fa i xas sa la ri a is, ob ser va dos os
se guin tes cri té ri os:

I – até 300 (tre zen tos) BTN, mul ti pli car-se-á o
sa lá rio mé dio dos úl ti mos 3 (três) me ses pelo fa tor 0,8 
(oito dé ci mos);

II – de 300 (tre zen tos) a 500 (qui nhen tos) BTN
apli car-se-á, até o li mi te do in ci so an te ri or, a re gra
nele con ti da e, no que ex ce der, o fa tor 0,5 (cin co dé ci-
mos);

III – aci ma de 500 (qui nhen tos) BTN, o va lor do
be ne fí cio será igual a 340 (tre zen tos e qua ren ta)
BTN.

§ 1º Para fins de apu ra ção do be ne fí cio, será
con si de ra da a mé dia dos sa lá ri os dos úl ti mos 3 (três)
me ses an te ri o res à dis pen sa, de vi da men te con ver ti-
dos em BTN pelo va lor vi gen te nos res pec ti vos me -
ses tra ba lha dos.

§ 2º O va lor do be ne fí cio não po de rá ser in fe ri or
ao va lor do sa lá rio mí ni mo.

§ 3º No pa ga men to dos be ne fí ci os, con si de-
rar-se-á:

I – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do mês
ime di a ta men te an te ri or, para be ne fí ci os co lo ca dos à
dis po si ção do be ne fi ciá rio até o dia 10 (dez) do mês;

II – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do pró -
prio mês, para be ne fí ci os co lo ca dos à dis po si ção do
be ne fi ciá rio após o dia 10 (dez) do mês.

Art. 6º O se gu ro-de sem pre go é di re i to pes so al e 
in trans fe rí vel do tra ba lha dor, po den do ser re que ri do a 
par tir do sé ti mo dia sub se qüen te à res ci são do con -
tra to de tra ba lho.

Art. 7º O pa ga men to do be ne fí cio do se gu ro-de-
sem pre go será sus pen so nas se guin tes si tu a ções:

I – ad mis são do tra ba lha dor em novo em pre go;
II – iní cio de per cep ção de be ne fí cio de pres ta-

ção con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to o au xí-
lio-aci den te, o au xí lio su ple men tar e o abo no de per -
ma nên cia em ser vi ço;

III – iní cio de per cep ção de au xí lio-de sem pre go.
Art. 7º-A (Vide Me di da Pro vi só ria no 2.164-41,

de 24-8-2001)
Art. 8º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será

can ce la do:
I – pela re cu sa, por par te do tra ba lha dor de sem-

pre ga do, de ou tro em pre go con di zen te com sua qua li-
fi ca ção e re mu ne ra ção an te ri or;

II – por com pro va ção de fal si da de na pres ta ção
das in for ma ções ne ces sá ri as à ha bi li ta ção;

III – por com pro va ção de fra u de vi san do à per -
cep ção in de vi da do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go;

IV – por mor te do se gu ra do.
Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci-

sos I a III des te ar ti go, será sus pen so por um pe río do
de 2 (dois) anos, res sal va do o pra zo de ca rên cia, o di -
re i to do tra ba lha dor à per cep ção do se gu ro-de sem-
pre go, do bran do-se este pe río do em caso de re in ci-
dên cia.

Art. 8º-A. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 8º-B. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 8º-C (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Do Abo no Sa la ri al

Art. 9º É as se gu ra do o re ce bi men to de abo no
sa la ri al no va lor de um sa lá rio mí ni mo vi gen te na data 
do res pec ti vo pa ga men to, aos em pre ga dos que:

I – te nham per ce bi do, de em pre ga do res que
con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al
(PIS) ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co (Pa sep), até 2 (dois) sa lá ri os mí -
ni mos mé di os de re mu ne ra ção men sal no pe río do
tra ba lha do e que te nham exer ci do ati vi da de re mu ne-
ra da pelo me nos du ran te 30 (trin ta) dias no ano-base;
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II – es te jam ca das tra dos há pelo me nos 5 (cin -
co) anos no Fun do de Par ti ci pa ção PIS-Pa sep ou no
Ca das tro Na ci o nal do Tra ba lha dor.

Pa rá gra fo úni co. No caso de be ne fi ciá ri os in te-
gran tes do Fun do de Par ti ci pa ção PIS-Pa sep, se rão
com pu ta dos no va lor do abo no sa la ri al os ren di men tos
pro por ci o na dos pe las res pec ti vas con tas in di vi du a is.

Do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor.
Art. 10. É ins ti tu í do o Fun do de Ampa ro ao Tra-

ba lha dor (FAT), vin cu la do ao Mi nis té rio do Tra ba lho,
des ti na do ao cus te io do Pro gra ma de Se gu ro-De-
sem pre go, ao pa ga men to do abo no sa la ri al e ao fi -
nan ci a men to de pro gra mas de de sen vol vi men to eco -
nô mi co.

Pa rá gra fo úni co. O FAT é um fun do con tá bil, de
na tu re za fi nan ce i ra, su bor di nan do-se, no que cou ber,
à le gis la ção vi gen te.

Art. 11. Cons ti tu em re cur sos do FAT:
I – o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções

de vi das ao PIS e ao Pa sep;
II – o pro du to dos en car gos de vi dos pe los con tri-

bu in tes, em de cor rên cia da inob ser vân cia de suas
obri ga ções;

III – a cor re ção mo ne tá ria e os ju ros de vi dos
pelo agen te apli ca dor dos re cur sos do fun do, bem
como pe los agen tes pa ga do res, in ci den tes so bre o
sal do dos re pas ses re ce bi dos;

IV – o pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção
adi ci o nal pelo ín di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o §
4º do art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos.
Art. 12. (Ve ta do).
Art. 13. (Ve ta do).
Art. 14. (Ve ta do).
Art. 15. Com pe te aos Ban cos Ofi ci a is Fe de ra is o 

pa ga men to das des pe sas re la ti vas ao Pro gra ma do
Se gu ro-De sem pre go e ao abo no sa la ri al con for me
nor mas a se rem de fi ni das pe los ges to res do FAT.

Pa rá gra fo úni co. So bre o sal do de re cur sos não
de sem bol sa dos, os agen tes pa ga do res re mu ne ra rão
o FAT, no mí ni mo com cor re ção mo ne tá ria.

Art. 16. No que alu de ao re co lhi men to das con -
tri bu i ções ao PIS e ao Pa sep, ob ser var-se-á o se guin-
te: (Re vo ga do pela Lei nº 8.019, de 11-4-90)

I – os con tri bu in tes de ve rão re co lher as con tri-
bu i ções aos agen tes ar re ca da do res nos pra zos e
con di ções es ta be le ci das na le gis la ção em vi gor;

II – os agen tes ar re ca da do res de ve rão, no pra zo
de 2 (dois) dias úte is, re pas sar os re cur sos ao Te sou-
ro Na ci o nal;

III – (Ve ta do).
Art. 17. As con tri bu i ções ao PIS e ao Pa sep se -

rão ar re ca da das pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, me -
di an te ins tru men to pró prio, de con for mi da de com nor-
mas e pro ce di men tos a se rem de fi ni dos pe los ges to-
res do FAT.(Re vo ga do pela Lei nº 8.019, de 11-4-90)

Ges tão
Art. 18. É ins ti tu í do o Con se lho De li be ra ti vo do

Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (Co de fat), com pos-
to de 9 (nove) mem bros e res pec ti vos su plen tes, as -
sim de fi ni dos: (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.216-37,
de 31-8-2001)

I – 3 (três) re pre sen tan tes dos tra ba lha do res
II – 3 (três) re pre sen tan tes dos em pre ga do res;
III – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra-

ba lho;
IV – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio da Pre vi-

dên cia e Assis tên cia So ci al;
V – 1 (um) re pre sen tan te do Bndes.
§ 1º O man da to de cada Con se lhe i ro é de 3

(três) anos.
§ 2º Na pri me i ra in ves ti du ra, ob ser var-se-á o se -

guin te:
I – 1/3 (um ter ço) dos re pre sen tan tes re fe ri dos

nos in ci sos I e II do ca put des te ar ti go será de sig na do
com man da to de 1 (um) ano; 1/3 (um ter ço), com
man da to de 2 (dois) anos e 1/3 (um ter ço), com man -
da to de 3 (três) anos;

II – o re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra ba lho
será de sig na do com o man da to de 3 (três) anos; o re -
pre sen tan te do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên-
cia So ci al, com o man da to de 2 (dois) anos; o re pre-
sen tan te do Bndes, com o man da to de 1 (um) ano.

§ 3º Os re pre sen tan tes dos tra ba lha do res se rão
in di ca dos pe las cen tra is sin di ca is e con fe de ra ções de 
tra ba lha do res; e os re pre sen tan tes dos em pre ga do-
res, pe las res pec ti vas con fe de ra ções.

§ 4º Com pe te ao Mi nis tro do Tra ba lho a no me a-
ção dos mem bros do Co de fat.

§ 5º A Pre si dên cia do Con se lho De li be ra ti vo,
anu al men te re no va da, será ro ta ti va en tre os seus
mem bros.

§ 6º Pela ati vi da de exer ci da no Co de fat seus
mem bros não se rão re mu ne ra dos.

Art. 19. Com pe te ao Co de fat ge rir o FAT e de li-
be rar so bre as se guin tes ma té ri as:

I – (Ve ta do).
II – apro var e acom pa nhar a exe cu ção do Pla no

de Tra balho Anu al do Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre-
go e do abo no sa la ri al e os res pec ti vos or ça men tos;
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III – de li be rar so bre a pres ta ção de con ta e os re la-
tó ri os de exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do FAT;

IV – ela bo rar a pro pos ta or ça men tá ria do FAT,
bem como suas al te ra ções;

V – pro por o aper fe i ço a men to da le gis la ção re -
la ti va ao se gu ro-de sem pre go e ao abo no sa la ri al e re -
gu la men tar os dis po si ti vos des ta Lei no âm bi to de sua 
com pe tên cia;

VI – de ci dir so bre sua pró pria or ga ni za ção, ela -
bo ran do seu re gi men to in ter no

VII – ana li sar re la tó ri os do agen te apli ca dor
quan to à for ma, pra zo e na tu re za dos in ves ti men tos
re a li za dos;

VIII – fis ca li zar a ad mi nis tra ção do fun do, po-
den do so li ci tar in for ma ções so bre con tra tos ce le bra-
dos ou em vias de ce le bra ção e qua is quer ou tros
atos;

IX – de fi nir in de xa do res su ce dâ ne os no caso de
ex tin ção ou al te ra ção da que les re fe ri dos nes ta lei;

X – ba i xar ins tru ções ne ces sá ri as à de vo lu ção
de par ce las do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, in -
de vi da men te re ce bi das;

XI – pro por al te ra ção das alí quo tas re fe ren tes
às con tri bu i ções a que alu de o art. 239 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com vis tas a as se gu rar a vi a bi li da de
eco nô mi co-fi nan ce i ra do FAT;

XII – (Ve ta do);

XIII – (Ve ta do);

XIV – fi xar pra zos para pro ces sa men to e en vio
ao tra ba lha dor da re qui si ção do be ne fí cio do se gu-
ro-de sem pre go, em fun ção das pos si bi li da des téc ni-
cas exis ten tes, es ta be le cen do-se como ob je ti vo o
pra zo de 30 (trin ta) dias;

XV – (Ve ta do);
XVI – (Ve ta do);

XVII – de li be rar so bre ou tros as sun tos de in te-
res ses do FAT.

Art. 20. A Se cre ta ria-Exe cu ti va do Con se lho De li-
be ra ti vo será exer ci da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, e a
ela ca be rão as ta re fas téc ni co-ad mi nis tra ti vas re la ti vas
ao se gu ro-de sem pre go e abo no sa la ri al.

Art. 21. As des pe sas com a im plan ta ção, ad mi-
nis tra ção e ope ra ção do Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go e do abo no sa la ri al, ex ce to as de pes so al,
cor re rão por con ta do FAT.

Art. 22. Os re cur sos do FAT in te gra rão o or ça-
men to da se gu ri da de so ci al na for ma da le gis la ção
per ti nen te.

Da Fis ca li za ção e Pe na li da des

Art. 23. Com pe te ao Mi nis té rio do Tra ba lho a fis -
ca li za ção do cum pri men to do Pro gra ma de Se gu-
ro-De sem pre go e do abo no sa la ri al.

Art. 24. Os tra ba lha do res e em pre ga do res pres -
ta rão as in for ma ções ne ces sá ri as, bem como aten de-
rão às exi gên ci as para a con ces são do se gu ro-de-
sem pre go e o pa ga men to do abo no sa la ri al, nos ter -
mos e pra zos fi xa dos pelo Mi nis té rio do Tra ba lho.

Art. 25. O em pre ga dor que in frin gir os dis po si ti-
vos des ta lei es ta rá su je i to a mul tas de 400 (qua tro-
cen tos) a 40.000 (qua ren ta mil) BTN, se gun do a na tu-
re za da in fra ção, sua ex ten são e in ten ção do in fra tor,
a se rem apli ca das em do bro, no caso de re in ci dên cia,
opo si ção à fis ca li za ção ou de sa ca to à au to ri da de.

§ 1º Se rão com pe ten tes para im por as pe na li da-
des as De le ga ci as Re gi o na is do Tra ba lho, nos ter mos
do Tí tu lo VII da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
(CLT).

§ 2º Além das pe na li da des ad mi nis tra ti vas já re fe-
ri das, os res pon sá ve is por me i os fra u du len tos na ha bi li-
ta ção ou na per cep ção do se gu ro-de sem pre go se rão
pu ni dos ci vil e cri mi nal men te, nos ter mos des ta lei.

Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 26. (Ve ta do).
Art. 27. A pri me i ra in ves ti du ra do Co de fat

dar-se-á no pra zo de 30 (trin ta) dias da pu bli ca ção
des ta lei.

Art. 28. No pra zo de trin ta dias as con tri bu i ções
ao PIS e ao Pa sep, ar re ca da das a par tir de 5 de ou tu-
bro de 1988 e não uti li za das nas fi na li da des pre vis tas
no art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, se rão re co lhi das
como re ce i ta do FAT. (Re da ção dada pela Lei nº
8.019, de 11-4-90)

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 29. Os re cur sos do PIS/Pa sep re pas sa dos

ao Bndes, em de cor rên cia do § 1º do art. 239 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, an tes da vi gên cia des ta lei, in te-
gra rão a Car te i ra de De sen vol vi men to Eco nô mi co
(CDE) do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), as -
se gu ra dos cor re ção mo ne tá ria pela va ri a ção do IPC e
ju ros de 5% a.a. (cin co por cen to ao ano), cal cu la dos
so bre o sal do mé dio diá rio. (Re vo ga do pela Lei nº
8.019, de 11-4-90).

Art. 30. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de 90 (no ven ta) dias e apre sen ta rá pro je to lei
re gu la men tan do a con tri bu i ção adi ci o nal pelo ín di ce de
ro ta ti vi da de, de que tra ta o § 4º do art. 239 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias.
....................................................................................
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PARECER Nº 535, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 42, de 1999, (nº 4.675/94, 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 o
pro ces so se le ti vo para o in gres so nas
ca te go ri as fun ci o na is da Car re i ra Po li ci al
Ci vil do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

I – Re la tó rio

Vem a aná li se o pro je to de lei iden ti fi ca do aci ma,
que dis põe so bre a for ma lís ti ca dos con cur sos pú bli-
cos para as di ver sas ca te go ri as fun ci o na is da Po lí cia
Ci vil do Dis tri to Fe de ral.

Tais ca te go ri as são iden ti fi ca das, no art. 1º
como sen do De le ga do de Po lí cia, Pe ri to Cri mi nal, Pe -
ri to Mé di co-Le gis ta, Escri vão de Po lí cia, Agen te de
Po lí cia, Pa pi los co pis ta Po li ci al e Agen te Pe ni ten ciá rio.
Nes se dis po si ti vo, a for ma de se le ção o con cur so pú -
bli co ”de pro vas ou de pro vas e tí tu los“.

O art. 2º des do bra o pro ces so se le ti vo, eli mi na-
tó rio e clas si fi ca tó rio, em suas eta pas com po nen tes.
Na pri me i ra de las es tão as pro vas es cri tas, o exa me,
de ap ti dão fí si ca, a se le ção psi co ló gi ca e a in ves ti ga-
ção so ci al. Na se gun da o cur so de for ma ção po li ci al
pro fis si o nal, as pro vas de ve ri fi ca ção de apren di za-
gem das dis ci pli nas teó ri cas e prá ti cas e o acom pa-
nha men to pro fis si o nal. O in gres so na ca te go ria fun ci-
o nal de De le ga do de Po lí cia vai exi gir, além dis so,
pro va oral de co nhe ci men tos e pro va de tí tu los.

O art. 3º es ta be le ce que a com pe tên cia para o
pla ne ja men to, or ga ni za ção e exe cu ção des ses cer ta-
mes ”se le ti vos é da Aca de mia de Po lí cia Ci vil do Dis -
tri to Fe de ral e, even tu al men te, do Insti tu to de De sen-
vol vi men to de Re cur sos Hu ma nos do Go ver no do
Dis tri to Fe de ral”, de ter mi nan do, tam bém, que, em re -
la ção ao con cur so para car go de De le ga do, de ve rá
ha ver à par ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil.

O art. 4º es ta be le ce o con te ú do mí ni mo do edi tal
do con cur so para cada uma des sas ca te go ri as fun ci-
o na is.

O art. 5º fixa os re qui si tos para a ins cri ção no
pro ces so se le ti vo, den tre os qua is a com pro va ção de
con clu são de en si no mé dio, ou ha bi li ta ção le gal equi -
va len te, para in gres so em car go de ní vel mé dio. Para
Pe ri to, o pro je to de lei re la ci o na di ver sas áre as de co -

nhe ci men to téc ni co, cujo ba cha re la do é pres su pos to
para o in gres so nes sa car re i ra.

O art. 6º es ta be le ce os re qui si tos de ma trí cu la
no cur so de for ma ção po li ci al e, no art. 7º, cria-sé o
im pe ra ti vo de ma trí cu la a par tir da or dem de clas si fi-
ca ção apu ra da na pri me i ra eta pa.

O art. 8º su je i ta a re gên cia des se cur so ao re gi-
me es co lar da~ Aca de mia de Po lí cia Ci vil do Dis tri to
Fe de ral.

O art. 9º de ter mi na que o can di da to ocu pan te,
em ca rá ter efe ti vo, de car ga ou em pre go na es fe ra da
União e do Dis tri to Fe de ral ”fi ca rá dis pen sa do da as -
si na tu ra do pon to no ór gão de ori gem“, con si de ran do
de efe ti vo exer cí cio, para to dos os efe i tos, o tem po em 
que fre qüen tar, o cur so de for ma ção.

O art. 10 es ta be le ce os cri té ri os de no me a ção e
a con di ção dos apro va dos não con vo ca dos (§ 2º).

O art. 11 fixa o pra zo de va li da de do pro ces so
se le ti vo, ar bi tran do em ”até dois anos, pror ro gá vel
uma vez, por igual pe río do“.

O art. 12 es ta be le ce a de mis são do ser vi dor po -
li ci al que haja omi ti do fato ”que im pos si bi li ta ria a sua
ma trí cu la em cur so de for ma ção po li ci al pro fis si o nal“.

O art. 13 es ta be le ce em um ano a pres cri ção do
di re i to de ação re la ti vos ao pro ces so se le ti vo a que se 
re fe re o pro je to.

Os arts. 14 e 15 si tu am as di ver sas ca te go ri as
fun ci o na is como car gos de ní vel su pe ri or (De le ga do
de Po lí cia, Pe ri to Cri mi nal e Pe ri to Mé di co-Le gis ta) e
de ní vel mé dio (os de ma is).

O art. 16 dis põe so bre a hi e rar quia na car re i ra.
O art. 17 ga ran te por te li vre de arma e fran co

aces so a ca sas de di ver são pú bli ca e ou tros lo ca is su -
je i tos à fis ca li za ção po li ci al.

Não há cláu su la re vo ga tó ria da le gis la ção an te-
ri or.

Apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je-
to che ga ao Se na do, para re vi são, ca pe a do pelo ex -
pe di en te PS-GSE/252(99, de 31-8-99.

Dis tri bu í do, está nes ta Co mis são para pa re cer,
na for ma re gi men tal

É o re la tó rio.

II – Voto

O pro je to de lei em ques tão é de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca (Men sa gem nº 472, a fls.
11), no que se pre ser va a cons ti tu ci o na li da de for mal
quan to à pro vo ca ção do pro ces so le gis la ti vo, já que
se tra ta de tema si tu a do sob a re ser va de ini ci a ti va da
che fia do Exe cu ti vo, por con ta do que dis põe o art. 61, 
§ 1º, II, a, da Lei Fun da men tal bra si le i ra.
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A dis ci pli na ju rí di ca da Po lí cia Ci vil do Dis tri to
Fe de ral é ma té ria de lei fe de ral, se gun do cla ra men te
cons ta no art. 21, XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sen do
cor re ta a es co lha do ins tru men to nor ma ti vo pri má rio
– lei or di ná ria fe de ral.

Qu an to às dis po si ções re gi men ta is ati nen tes, a
pro po si ção vem ins tru í da com os do cu men tos exi gi-
dos pelo art. 261, II, a, re ves tin do-se, as sim, de re gi-
men ta li da de.

A téc ni ca le gis la ti va em que la vra da a pro po si-
ção é sa tis fa tó ria, e foi ob ser va da – em bo ra não de
for ma ple na – a Lei Com ple men tar nº 95/98, prin ci pal-
men te no que tan ge às se ções I e II do Ca pí tu lo II,
quan to à re da ção de leis. Há que se fa zer, con tu do,
duas ob ser va ções.

A pri me i ra diz res pe i to à lo ca li za ção e ao con te-
ú do do § 1º do art. 3º do pro je to, sen do que, quan to à
pri me i ra par te, cre mos que, a ser man ti do o

dis po si ti vo – já que pro pug na re mos, a se guir,
pela sua su pres são – não é o cor po per ma nen te o lo -
cal ade qua do para uma dis po si ção ni ti da men te tran -
si tó ria, pelo que de ve rá ser des lo ca do para a par te fi -
nal da pro po si ção, se gun do de ter mi na o art. 3º, III, da
Lei Com ple men tar nº 95/98.

A se gun da diz res pe i to ao quan to cons ta no art.
9º des sa Lei Com ple men tar, lit te ris:

”Art. 9º Qu an do ne ces sá ria a cláu su la
de re vo ga ção, esta de ve rá in di car ex pres sa-
men te as leis ou dis po si ções le ga is re vo ga-
das.”

O De cre to-Lei nº 2.266, de 12 de mar ço de
1985, con tém dis po si ti vos que co li dem ma te ri al men te
com a Cons ti tu i ção em vi gor e tem po ral men te com os 
ter mos da pro po si ção sob aná li se. São eles os arts.
2º, 4º, 5º, 7º e 8º, prin ci pal men te. A exi gên cia da Lei
Com ple men tar nº 95/98, no art. 9º, ci ta do, é afas ta da,
con tu do, pela re vo ga ção por não-re cep ção de tais
dis po si ti vos, já que é con di ção pre li mi nar para a re vo-
ga ção a exis tên cia de lei ou dis po si ção le gal vá li da, e
ne nhu ma da ci ta das o é.

Pas sa mos ao exa me do mé ri to.

Prin ci pi a mos pelo mes mo § 1º do art. 3º, a que 
nos re fe ri mos aci ma. Cu i da ele de de ter mi nar que
”en quan to a Aca de mia de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe -
de ral não dis pu ser de es tru tu ra ad mi nis tra ti va es pe-
cí fi ca“, a pri me i ra eta pa do pro ces so se le ti vo “po de-
rá“ ser pla ne ja da, or ga ni za da e exe cu ta da em ar ti-
cu la ção com o Insti tu to de De sen vol vi men to de Re-
cur sos Hu ma nos do Go ver no do Dis tri to Fe de ral.
Fere-se, aqui, com um só gol pe, a te o ria da nor ma

ju rí di ca, a pro por ci o na li da de ad mi nis tra ti va, o prin cí-
pio da efi ciên cia e o prin cí pio da su pre ma cia do in te-
res se pú bli co.

A te o ria, da nor ma ju rí di ca res ta vul ne ra da pelo
com pro me ti men to do con te ú do ge né ri co e abs tra to
que deve ter toda e qual quer nor ma le gal pri má ria,
não sen do ad mis sí vel que uma lei se re fi ra es pe ci fi ca-
men te a este ou àque le ór gão pú bli co para atu ar no
apo i a men to de con cur so pú bli co. A men ção ao IDR é
con de ná vel por eli mi nar esse con te ú do ne ces sá rio de 
abs tra ção da lei, tor nan do-a, nes te pon to, ma te ri al-
men te ato ad mi nis tra ti vo.

A pro por ci o na li da de ad mi nis tra ti va e os prin cí pi-
os da efi ciên cia e da su pre ma cia do in te res se pú bli co
são agre di dos pela vin cu la ção da Aca de mia de Po li-
cia Ci vil a uma úni ca ins ti tu i ção de apo io, mes mo que
tran si tó rio, ao “pla ne ja men to, or ga ni za ção e exe cu-
ção“ dos con cur sos pú bli cos pre vis tos. O dis po si ti vo,
como re di gi do, im pe de que a Aca de mia sir va-se de
qual quer ou tra ban ca exa mi na do ra, do Dis tri to Fe de-
ral – e es tão em Bra sí lia pelo me nos duas das me lho-
res do País – ou de fora, mes mo que a) te nha o me -
lhor pre ço e con di ções ope ra ci o na is e téc ni cas; b) te -
nha ma i or re pu ta ção no mer ca do; c) te nha ma i or cre -
di bi li da de; d) te nha ma i or emi nên cia téc ni ca no seu
cor po de exa mi na do res. Insti tui-se, as sim, uma es pé-
cie de re ser va de mer ca do le gal, em tudO con trá rio
àque les prin cí pi os cons ti tu ci o na is re la ti vos à ad mi nis-
tra ção pú bli ca, prin ci pal men te o da efi ciên cia, im po si-
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98, obri ga tó rio a
to dos os en tes fe de ra ti vos.

So mos, en tão, na for ma de emen da que des te
é par te, pela su pres são des se dis po si ti vo, com al te-
ra ção da re da ção do ca put para per mi tir à Aca de-
mia de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral a for ma ta ção,
de acor do com as suas op ções, dos con cur sos, de
aces so. A apro va ção da emen da que pro po mos im-
por ta rá a re mo ção do atu al § 2º para o pa rá gra fo
úni co, do art. 2º, onde será fun di do.

Tam bém te mos opo si ção aos ter mos em que
la vra do o art. 9º do pro je to. É sua re da ção:

”O can di da to ocu pan te, em ca rá ter
efe ti vo, de car go ou em pre go em ór gão da
Admi nis tra ção di re ta, au tár qui ca ou fun da ci-
o nal da União e do Dis tri to Fe de ral fi ca rá
dis pen sa do da as si na tu ra do pon to no ór gão
de ori gem, sen do con si de ra do como de efe -
ti vo exer cí cio, para to dos os efe i tos, o tem po
em que fre quen tar o cur so de for ma ção po li-
ci al pro fis si o nal.“
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Cre mos se ”tra tar, aqui,  de dis po si ti vo for mal-
men te in cons ti tu ci o nal. O re gi me ju rí di co dos ser vi do-
res pú bli cos é, res pe i ta do o con te ú do cons ti tu ci o nal
im po si ti vo a to dos os en tes fe de ra ti vos, cons tan te nos 
arts. 37 a 41, prin ci pal men te; op ção de cada uma des -
sas en ti da des. Assim, União, Esta dos, Dis tri to Fe de-
ral e Mu ni cí pi os, aten di da a Cons ti tu i ção, po de rão
dis por li vre men te so bre o re gi me ju rí di co apli cá vel
aos seus ser vi do res.

Ora, o po li ci al ci vil do Dis tri to Fe de ral é ser vi dor
pú bli co fe de ral, con for me se ano tou aci ma, sub me-
tidO, por tan to; ao re gi me ou re gi mes im pos tos por lei
fe de ral. Esse re gi me não guar da ne nhu ma re la ção
ne ces sá ria com o pra ti ca do pelo Dis tri to Fe de ral para
os seus pró pri os ser vi do res, sub me ti dos que es tão
ex clu si va men te ao re gra men to cons ti tu ci o nal da ma -
té ria, pri me i ro, e ao que dis pu se rem as leis dis tri ta is,
após. As even tu a is co in ci dên ci as de ins ti tu tos e dis ci-
pli na, ju rí di ca, ex ce to a cons ti tu ci o nal, não pas sam
de, op ção nor ma ti va con flu en te en tre duas es fe ras
es ta ta is au tô no mas e dis tin tas.

É, por isso, fla gran te men te in cons ti tu ci o nal uma
lei fe de ral que pre ten da a) dis pen sar um ser vi dor pú -
bli co do Dis tri to Fe de ral do “pon to“, e b)de ter mi nar
que o tem po de cur so de for ma ção na Aca de mia de
Po lí cia Ci vil seja con si de ra do como ”de efe ti vo exer cí-
cio, para to dos os efe i tos“. So bre os ser vi do res pú bli-
cos do Dis tri to Fe de ral dis põe o Dis tri to Fe de ral, por
lei dis tri tal, sub me ti do ape nas ao re gra men to cons ti-
tu ci o nal da ma té ria. À União é ab so lu ta men te ve da da
a in cur são nor ma ti va, a por essa se a ra.

O art. 9º do pro je to, en tão, é for mal men te in-
cons ti tu ci o nal por vi o lar os arts. 37 e 39 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que as se gu ram, com bi na dos, o po der
cons ti tu ci o nal de o Dis tri to Fe de ral re ger os seus ser -
vi do res, e, tam bém, o art. 18 ca put, onde está as sen-
ta da au to no mia do DF para as sun tos re la ti vos à pró -
pria au to no mia, ad mi nis tra ti va.

O art. 13 tam bém nos pa re ce in cons ti tu ci o nal.
Se é cer to que Di re i to Pro ces su al – e a pres cri ção é
tema pro ces su al – é com pe tên cia le gis la ti va pri va ti va
da União, a par tir de que cons ta no art. 22, I, tam bém
o é que ofen de fron tal men te o prin cí pio, da iso no mia
(igual da de for mal) a de fi ni ção, por lei, de um pra zo
pres cri ci o nal ex clu si vo para can di da tos à car re i ra po -
li ci al ci vil do Dis tri to Fe de ral, e to dos os de ma is can di-
da tos a qual quer ou tro car go pú bli co, em qual quer es -
fe ra, es ta rem su je i tos aos pra zos pres cri ci o na is im-
pos tos pe los co man dos ge ra is dos arts. 177 a 179 do
Có di go Ci vil bra si le i ro. Ofen dem-se aí, de uma só pe -
na da, pelo me nos três prin cí pi os fun da men ta is do or -
de na men to cons ti tu ci o nal bra si le i ro.

Te mos, en tão, por ma te ri al men te in cons ti tu ci o-
nal o art. 13 do pro je to, por ofen sa, ao prin cí pio da le -
ga li da de,, con sa gra do no ca put do art. 5º da Cons ti-
tu i ção, da Re pú bli ca em vi gor;, ao prin cí pio da ina fas-
ta bi li da de da ju ris di ção, ra di ca do no art. 5º XXXV; e
ao prin cí pio do de vi do pro ces so le gal, no in ci so V do
mes mo ar ti go.

Essas in com pa ti bi li da des  com o tex to cons ti tu-
ci o nal pre ci sam ser re mo vi das do tex to da pro po si-
ção.

So mos, por tan to, pela apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 42, de 1999, com as emen das que
des te são par te.

EMENDA Nº  1-CCJ

Alte re-se o art 3º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
42, de 1999, que pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 3º O pro ces so se le ti vo de que tra -
ta o ar ti go an te ri or será pla ne ja do e con du-
zi do, pela Aca de mia de Po lí cia Ci vil do Dis -
tri to Fe de ral.“

EMENDA Nº 2-CCJ

Alte re-se o pa rá gra fo úni co do art. 2º do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 42, de 1999, que pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

”Art. 2º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. Para in gres so na car -

re i ra de De le ga do de Po lí cia, além das exi -
gên ci as cons tan tes da pri me i ra eta pa, na
qual é as se gu ra da a par ti ci pa ção da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil, exi gir-se-á pro va
oral de co nhe ci men to e pro va de tí tu los.”

EMENDA Nº 3-CCJ

Alte re-se o in ci so VI, do art. 5º do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 42, de 1999 que pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

”Art. 5º ...................................................
..............................................................
VI – Pos su ir com pro van te de ter ce i ro

grau, para in gres so nos car gos de Escri vão
de Po lí cia, Agen te de Po lí cia, Pa pi los co pis ta
Po li ci al e Agen te Pe ni ten ciá rio.“

EMENDA Nº 4-CCJ

Alte re-se o art. 9º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 42, de 1999,, que pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:
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“Art. 9º O can di da to ocu pan te, em ca-
rá ter efe ti vo, de car go ou em pre go em ór gão
da ad mi nis tra ção di re ta, au tár qui ca  ou fun -
da ci o nal da, União fica dis pen sa do da as si-
na tu ra de pon to no ór gão de ori gem, sen do
con si de ra do como de efe ti vo exer cí cio, para
to dos, os efe i tos o tem po em que fre qüen tar
o cur so de for ma ção po li ci al pro fis si o nal.“

EMENDA Nº 5-CCJ

Alte re-se o Art. 14 do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 42, de 1999, que pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 14. Os. car gos de De le ga dos de
Po lí cia, Pe ri to Cri mi nal, Pe ri to, Mé di co-Le-
gis ta, Escri vão de Po lí cia, Agen te, de Po lí-
cia, Pa pi los co pis ta Po li ci al e Agen te Pe ni-
ten ciá rio, são clas si fi ca dos como car gos de
ní vel su pe ri or.“

”EMENDA Nº 6-CCJ

Su pri ma-se o art. 13 do Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 42, de 1999, man ten do e re nu me ran do os se-
guin tes.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – 
Ro meu Tuma, Re la tor.

PLC Nº 42, DE 1999
(PL nº 4.675, de 1994, na Ori gem)

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Ri car do San tos – Ari Stad ler – Fer nan do Ri be i ro –
Wel ling ton Ro ber to – Luiz Otá vio – José Fo ga ça –
Re gi nal do Du ar te – Íris Re zen de – Arthur da Tá vo-
la – José Agri pi no – Osmar Dias – Anto nio Car los
Ju ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XXXV – a lei não ex clu i rá da apre ci a ção do Po -
der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to;

....................................................................................
LIV – nin guém será pri va do da li ber da de ou de

seus bens sem o de vi do pro ces so le gal;

....................................................................................
Art. 21. (*)Com pe te à União:

....................................................................................
XIV – or ga ni zar e man ter a po lí cia fe de ral, a po lí-

cia ro do viá ria e à fer ro viá ria fe de ra is, bem como a po -
lí cia ci vil, a po lí cia mi li tar e o cor po de bom be i ros mi li-
tar do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os;

.................. ..................................................................
Art. 37. (*)A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta

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

I – os car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas são
aces sí ve is aos bra si le i ros que pre en cham os re qui si-
tos es ta be le ci dos em lei;

II – a in ves ti du ra em car go ou em pre go pú bli co
de pen de de apro va ção pré via em con cur so pú bli co
de pro vas ou de pro vas e tí tu los, res sal va das as no -
me a ções para car go em co mis são de cla ra do em lei
de li vre no me a ção e exo ne ra ção;

III – o pra zo de va li da de do con cur so pú bli co
será de até dois anos, pror ro gá vel uma vez, por igual
pe río do;

IV – du ran te o pra zo im pror ro gá vel pre vis to no
edi tal de con vo ca ção, aque le apro va do em con cur so
pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los será con vo ca-
do com pri o ri da de so bre no vos con cur sa dos para as -
su mir car go ou em pre go, na car re i ra;

V – os car gos em co mis são e as fun ções de
con fi an ça se rão exer ci dos, pre fe ren ci al men te, por
ser vi do res ocu pan tes de car go de car re i ra téc ni ca ou
pro fis si o nal, nos ca sos e con di ções pre vis tos em lei;

VI – é ga ran ti do ao ser vi dor pú bli co ci vil o di re i to
à li vre as so ci a ção sin di cal;

VII – o di re i to de gre ve será exer ci do nos ter mos
e nos li mi tes de fi ni dos em lei com ple men tar;

VIII – a lei re ser va rá per cen tu al dos car gos e
em pre gos pú bli cos para as pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua ad mis são;

IX – a lei es ta be le ce rá os ca sos de con tra ta ção
por tem po de ter mi na do para aten der a ne ces si da de
tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co;

X – a re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser vi do-
res pú bli cos, sem dis tin ção de ín di ces en tre ser vi do-
res pú bli cos ci vis e mi li ta res, far-se-á sem pre na mes -
ma data;
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XI – a lei fi xa rá o li mi te má xi mo e a re la ção de
va lo res en tre a ma i or e a me nor re mu ne ra ção dos
ser vi do res pú bli cos, ob ser va dos, como li mi tes má xi-
mos e no âm bi to dos res pec ti vos Po de res, os va lo res
per ce bi dos como re mu ne ra ção, em es pé cie, a qual -
quer tí tu lo, por mem bros do Con gres so Na ci o nal, Mi -
nis tros de Esta do e Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e seus cor res pon den tes nos Esta dos, no Dis -
tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os, e, nos Mu ni cí pi os, os
va lo res per ce bi dos como re mu ne ra ção, em es pé cie,
pelo Pre fe i to;

XII – os ven ci men tos dos car gos do Po der Le -
gis la ti vo e do Po der Ju di ciá rio não po de rão ser su pe-
ri o res aos pa gos pelo Po der Exe cu ti vo;

XIII – é ve da da a vin cu la ção ou equi pa ra ção de
ven ci men tos, para o efe i to de re mu ne ra ção de pes so-
al do ser vi ço pú bli co, res sal va do o dis pos to no in ci so
an te ri or e no art. 39, § 1º;

XIV – os acrés ci mos pe cu niá ri os per ce bi dos por 
ser vi dor pú bli co não se rão com pu ta dos nem acu mu-
la dos, para fins de con ces são de acrés ci mos ul te ri o-
res, sob o mes mo tí tu lo ou idên ti co fun da men to;

XV – os ven ci men tos dos ser vi do res pú bli cos,
ci vis e mi li ta res, são ir re du tí ve is e a re mu ne ra ção ob -
ser va rá o que dis põem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, 
III, e 153, § 2º, I;

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

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

ou ci en tí fi co;
c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di co;
XVII – a pro i bi ção de acu mu lar es ten de-se a

em pre gos e fun ções e abran ge au tar qui as, em pre sas
pú bli cas, so ci e da des de eco no mia mis ta e fun da ções
man ti das pelo po der pú bli co;

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

XIX – so men te por lei es pe cí fi ca po de rão ser cri -
a das em pre sa pú bli ca, so ci e da de de eco no mia mis ta,
au tar quia ou fun da ção pú bli ca;

XX – de pen de de au to ri za ção le gis la ti va, em
cada caso, a cri a ção de sub si diá ri as das en ti da des
men ci o na das no in ci so an te ri or, as sim como a par ti ci-
pa ção de qual quer de las em em pre sa pri va da;

XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -
gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -

bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti-
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi cas in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.

§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra mas, obras,
ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos pú bli cos de ve rão
ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou de ori en ta ção so -
ci al, dela não po den do cons tar no mes, sím bo los ou
ima gens que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au -
to ri da des ou ser vi do res pú bli cos.

§ 2º A não-ob ser vân cia do dis pos to nos in ci sos
II e III im pli ca rá a nu li da de do ato e a pu ni ção da au to-
ri da de res pon sá vel, nos ter mos da lei.

§ 3º As re cla ma ções re la ti vas à pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos se rão dis ci pli na das em lei.

§ 4º Os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va im -
por ta rão a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, a per da
da fun ção pú bli ca, a in dis po ni bi li da de dos bens e o
res sar ci men to ao erá rio, na for ma e gra da ção pre vis-
tas em lei, sem pre ju í zo da ação pe nal ca bí vel.

§ 5º A lei es ta be le ce rá os pra zos de pres cri ção
para ilí ci tos pra ti ca dos por qual quer agen te, ser vi dor
ou não, que ca u sem pre ju í zos ao erá rio, res sal va das
as res pec ti vas ações de res sar ci men to.

§ 6º As pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co e as
de di re i to pri va do pres ta do res de ser vi ços pú bli cos
res pon de rão pe los da nos que seus agen tes, nes sa
qua li da de, ca u sa rem a ter ce i ros, as se gu ra do o di re i to
de re gres so con tra o res pon sá vel nos ca sos de dolo
ou cul pa.

....................................................................................
Art. 39. (*)A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os ins ti tu i rão, no âm bi to de sua com pe-
tên cia, re gi me ju rí di co úni co e pla nos de car re i ra para
os ser vi do res da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, das au -
tar qui as e das fun da ções pú bli cas.

§ 1º A lei as se gu ra rá, aos ser vi do res da ad mi-
nis tra ção di re ta, iso no mia de ven ci men tos para car -
gos de atri bu i ções igua is ou as se me lha das do mes -
mo Po der ou en tre ser vi do res dos Po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, res sal va das as van ta gens de
ca rá ter in di vi du al e as re la ti vas à na tu re za ou ao lo cal
de tra ba lho.

§ 2º Apli ca-se a es ses ser vi do res o dis pos to no
art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

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

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

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

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

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da Admi nis tra ção
Pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri-
to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Có di go Ci vil

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

CAPÍTULO IV
Dos Pra zos da Pres cri ção

Art. 177. As ações pes so a is pres cre vem, or di na-
ri a men te, em 20 (vin te) anos, as re a is em 10 (dez),
en tre pre sen tes, e en tre au sen tes, em 15 (quin ze),
con ta dos da data em que po de ri am ter sido pro pos-
tas. (Re da ção dada pela Lei nº 2.437, de 7-3-1955)

Art. 178. Pres cre ve:
§ 1º Em 10 (dez) dias, con ta dos do ca sa men to,

a ação do ma ri do para anu lar o ma tri mô nio con tra í do
com a mu lher já de flo ra da (arts. 218, 219, IV, e 220).
(Pa rá gra fo al te ra do pela Lei nº 13, de 29-1-1935 e
res ta be le ci do pelo De cre to-Lei nº 5.059, de
8-12-1942)

§ 2º Em 15 (quin ze) dias, con ta dos da tra di ção
da co i sa, a ação para ha ver aba ti men to do pre ço da
co i sa mó vel, re ce bi da com ví cio re di bi tó rio, ou para
res cin dir o con tra to e re a ver o pre ço pago, mais per -
das e da nos. (Re da ção dada pelo De cre to do Po der
Le gis la ti vo nº 3.725, de 15-1-1919)

§ 3º Em 2 (dois) me ses, con ta dos do nas ci men-
to, se era pre sen te o ma ri do, a ação para este con tes-
tar a le gi ti mi da de do fi lho de sua mu lher (art. 338 e
344).

§ 4º Em 3 (três) me ses:
I – a mes ma ação do pa rá gra fo an te ri or, se o

ma ri do se acha va au sen te, ou lhe ocul ta ram o nas ci-
men to; con ta do o pra zo do dia de sua vol ta à casa
con ju gal, no pri me i ro caso, e da data do co nhe ci men-
to do fato, no se gun do;

II – a ação do pai, tu tor, ou cu ra dor para anu lar o
ca sa men to do fi lho, pu pi lo, ou cu ra te la do con tra í do
sem o con sen ti men to da que les, nem o seu su pri men-
to pelo juiz; con ta do o pra zo em que ti ve ram ciên cia
do ca sa men to (arts. 180, III, 183, XI, 209 e 213).

§ 5º Em (seis) me ses:
I – A ação do côn ju ge co a to para anu lar o ca sa-

men to; con ta do o pra zo do dia em que ces sou a co a-
ção (arts. 183, IX, e 209);

II – a ação para anu lar o ca sa men to do in ca paz
de con sen tir, pro mo vi da por este, quan do se tor ne ca -
paz, por seus re pre sen tan tes le ga is, ou pe los her de i-
ros; con ta do o pra zo do dia em que ces sou a in ca pa ci-
da de, no pri me i ro caso, do ca sa men to, no se gun do, e, 
no ter ce i ro, da mor te do in ca paz, quan do esta ocor ra
du ran te a in ca pa ci da de (art. 212);

III – a ação para anu lar o ca sa men to da me nor
de 16 (de zes se is) e do me nor de 18 (de zo i to) anos;
con ta do o pra zo do dia em que o me nor per fez essa
ida de, se a ação for por ele mo vi da, e da data do ma -
tri mô nio, quan do o for por seus re pre sen tan tes le ga is
(arts. 213 e 216) ou pe los pa ren tes de sig na dos no art. 
190; (Re da ção dada pelo De cre to do Po der Le gis la ti-
vo nº 3.725, de 15-1-1919);

IV – a ação para ha ver o aba ti men to do pre ço da 
co i sa imó vel, re ce bi da com ví cio re di bi tó rio, ou para
res cin dir o con tra to co mu ta ti vo, e ha ver o pre ço pago,
mais per das e da nos; con ta do o pra zo da tra di ção da
co i sa; (Re da ção dada pelo De cre to do Po der Le gis la-
ti vo nº 3.725, de 15-1-1919)

V – a ação dos hos pe de i ros, es ta la ja de i ros ou
for ne ce do res de ví ve res des ti na dos ao con su mo no
pró prio es ta be le ci men to, pelo pre ço da hos pe da gem
ou dos ali men tos for ne ci dos; con ta do o pra zo do úl ti-
mo pa ga men to.

§ 6º Em 1 (um) ano:
I – a ação do do a dor para re vo gar a do a ção;

con ta do o pra zo do dia em que sou ber do fato, que o
au to ri za a re vo gá-la (arts. 1.181 a 1.187);

II – a ação do se gu ra do con tra o se gu ra dor e
vice-ver sa, se o fato que a au to ri za se ve ri fi car no
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país; con ta do o pra zo do dia em que o in te res sa do ti -
ver co nhe ci men to do mes mo fato (art. 178, § 7º, V);

III – a ação do fi lho, para de so bri gar e re i vin di car
os imó ve is de sua pro pri e da de, ali e na dos ou gra va-
dos pelo pai fora dos ca sos ex pres sa men te le ga is;
con ta do o pra zo do dia em que che gar à ma i o ri da de
(arts. 386 e 388, I);

IV – a ação dos her de i ros do fi lho, no caso do
nú me ro an te ri or, con tan do-se o pra zo do dia do fa le ci-
men to, se o fi lho mor reu me nor, e bem as sim a de seu 
re pre sen tan te le gal, se o pai de ca iu do pá trio po der,
cor ren do o pra zo da data em que hou ver de ca í do
(arts. 386 e 388, II e III);

V – a ação de nu li da de da par ti lha; con ta do o
pra zo da data em que a sen ten ça da par ti lha pas sou
em jul ga do (art. 1.805);

VI – a ação dos pro fes so res, mes tres ou re pe ti-
do res de ciên cia, li te ra tu ra, ou arte, pe las li ções que
de rem, pa gá ve is por pe río dos não ex ce den tes a 1
(um) mês; con ta do o pra zo do ter mo de cada pe río do
ven ci do;

VII – a ação dos do nos de casa de pen são, edu -
ca ção, ou en si no, pe las pres ta ções dos seus pen si o-
nis tas, alu nos ou apren di zes; con ta do o pra zo do ven -
ci men to de cada uma;

VIII – a ação dos ta be liães e ou tros ofi ci a is do ju -
í zo, por te i ros do au di tó rio e es cri vães, pe las cus tas
dos atos que pra ti ca rem; con ta do o pra zo da data da -
que les por que elas se de ve rem;

IX – a ação dos mé di cos, ci rur giões ou far ma-
cêu ti cos, por suas vi si tas, ope ra ções ou me di ca men-
tos, con ta do o pra zo da data do úl ti mo ser vi ço pres ta-
do; (Alte ra do pela Lei nº 7.961, de 18-9-1945 e re vi go-
ra do pela Lei nº 2.923, de 21-10-1956)

X – a ação dos ad vo ga dos, so li ci ta do res, cu ra-
do res, pe ri tos e pro cu ra do res ju di ci a is, para o pa ga-
men to de seus ho no rá ri os; con ta do o pra zo do ven ci-
men to do con tra to, da de ci são fi nal do pro ces so ou da 
re vo ga ção do man da to.

XI – a ação do pro pri e tá rio do pré dio des fal ca do
con tra o do pré dio au men ta do pela avul são, nos ter -
mos do art. 541; con ta do o pra zo do dia em que ela
ocor reu;

XII – a ação dos her de i ros do fi lho para pro va da
le gi ti mi da de da fi li a ção; con ta do o pra zo da data do
seu fa le ci men to se hou ver mor ri do ain da me nor ou in -
ca paz;

XIII – a ação do ado ta do para se des li gar da
ado ção, re a li za da quan do ele era me nor ou se acha -
va in ter di to; con ta do o pra zo do dia em que ces sar a
me no ri da de ou a in ter di ção. (Inci so acres cen ta do

pelo De cre to do Po der Le gis la ti vo nº 3.725, de
15-1-1919)

§ 7º Em 2 (dois) anos: (Pa rá gra fo al te ra do pela
Lei nº 13, de 29-1-1935 e res ta be le ci do pelo De cre-
to-Lei nº 5.059, de 8-12-1942).

I – a ação do côn ju ge para anu lar o ca sa men to
nos ca sos do art. 219, I, II e III; con ta do o pra zo da
data da ce le bra ção do ca sa men to; e da data da exe -
cu ção des te Có di go para os ca sa men tos an te ri or-
men te ce le bra dos;

II – a ação dos cre do res por dí vi da in fe ri or a cem 
mil-réis, sal vo as con tem pla das nos nú me ros VI a VIII
do pa rá gra fo an te ri or; con ta do o pra zo do ven ci men to
res pec ti vo, se es ti ver pre fi xa do, e, no caso con tra rio,
do dia em que foi con tra í da;

III – a ação dos pro fes so res, mes tres e re pe ti do-
res de ciên cia, li te ra tu ra ou arte, cu jos ho no rá ri os se -
jam es ti pu la dos em pres ta ções cor res pon den tes a
pe río dos ma i o res de 1 (um) mês; con ta do o pra zo do
ven ci men to da úl ti ma pres ta ção;

IV – a ação dos en ge nhe i ros, ar qui te tos, agri-
men so res e es te reô me tras, por seus ho no rá ri os; con -
ta do o pra zo do ter mo do seus tra ba lhos;

V – a ação do se gu ra do con tra o se gu ra dor e,
vice-ver sa, se o fato que a au to ri za se ve ri fi car fora do
Bra sil; con ta do o pra zo do dia em que des se fato sou -
be o in te res sa do (art. 178, § 6º, II),

VI – a ação do côn ju ge ou seus her de i ros ne ces-
sá ri os para anu lar a do a ção fe i ta pelo côn ju ge adúl te-
ro ao seu cúm pli ce; con ta do o pra zo da dis so lu ção da
so ci e da de con ju gal (art. 1.177); (Re da ção dada pelo
De cre to do Po der Le gis la ti vo nº 3.725, de 15-1-1919)

VII – a ação do ma ri do ou dos seus her de i ros,
para anu lar atos da mu lher, pra ti ca dos sem o seu con -
sen ti men to, ou sem o su pri men to do juiz; con ta do o
pra zo do dia em que se dis sol ver a so ci e da de con ju-
gal (arts. 252 e 315). (Re da ção dada pelo De cre to do
Po der Le gis la ti vo nº 3.725, de 15-1-1919) § 8º Em 3
(três) anos:

A ação do ven de dor para res ga tar o imó vel ven -
di do; con ta do o pra zo da data da es cri tu ra, quan do se
não fi xou no con tra to pra zo me nor (art. 1.141).

§ 9º Em 4 (qua tro) anos:
I – con ta dos da dis so lu ção da so ci e da de con ju-

gal, a ação da mu lher para:
a) de so bri gar ou re i vin di car os imó ve is do ca sal,

quan do o ma ri do os gra vou, ou ali e nou sem ou tor ga
uxó ria, ou su pri men to dela pelo juiz (arts. 235 e 237);

b) anu lar as fi an ças pres ta das e as do a ções fe i-
tas pelo ma ri do fora dos ca sos le ga is (arts. 235, III e
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IV, e 236); (Re da ção dada pelo De cre to do Po der Le -
gis la ti vo nº 3.725, de 15-1-1919)

c) re a ver do ma ri do o dote (art. 300), ou os ou -
tros bens seus con fi a dos à ad mi nis tra ção ma ri tal
(arts. 233, II, 263, VIII e IX, 269, 289, II, 300 e 311, III);

II – a ação dos her de i ros da mu lher, nos ca sos
das le tras a, b e c do nú me ro an te ri or, quan do ela fa -
le ceu, sem pro por a que ali se lhe as se gu ra; con ta do
o pra zo da data do fa le ci men to (arts. 239, 295, II, 300
e 311, III);

III – a ação da mu lher ou seus her de i ros para
de so bri gar ou re i vin di car os bens do ta is ali e na dos ou
gra va dos pelo ma ri do; con ta do o pra zo da dis so lu ção
da so ci e da de con ju gal (arts. 293 a 296);

IV – a ação do in te res sa do em ple i te ar a ex clu-
são do her de i ro (arts. 1.595 e 1.596), ou pro var a ca u-
sa da sua de ser da ção (arts. 1.741 a 1.745), e bem as -
sim a ação do de ser da do para a im pug na; con ta do o
pra zo da aber tu ra da su ces são;

V – a ação de anu lar ou res cin dir os con tra tos,
para a qual se não te nha es ta be le ci do me nor pra zo;
con ta do este:

a) no caso de co a ção, do dia em que ela ces sar;
b) no de erro, dolo, si mu la ção ou fra u de, do dia

em que se re a li zar o ato ou o con tra to;
c) quan to aos atos dos in ca pa zes, do dia em

que ces sar a in ca pa ci da de;
d) in ci so su pri mi do pelo De cre to do Po der Le-

gis la ti vo nº 3.725, de 15-1-1919:
VI – a ação do fi lho na tu ral para im pug nar o re -

co nhe ci men to; con ta do o pra zo do dia em que atin gir
a ma i o ri da de ou se eman ci par; (in ci so acres cen ta do
pelo De cre to do Po der Le gis la ti vo nº 3.725, de
15-1-1919)

§ 10. Em 5 (cin co) anos:
I – As pres ta ções de pen sões ali men tí ci as;
II – As pres ta ções de ren das tem po rá ri as ou vi -

ta lí ci as;
III – Os ju ros, ou qua is quer ou tras pres ta ções

aces só ri as pa gá ve is anu al men te, ou em pe río dos
mais cur tos;

IV – Os alu gue is de pré dio rús ti co ou ur ba no;
V – A ação dos ser vi ça is, ope rá ri os e jor na le i-

ros, pelo pa ga men to dos seus sa lá ri os;
V I- As dí vi das pas si vas da União, dos Esta dos e 

dos Mu ni cí pi os, e bem as sim toda e qual quer ação
con tra a Fa zen da Fe de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal; de-
ven do o pra zo da pres cri ção cor rer da data do ato ou
fato do qual se ori gi nar a mes ma ação.

Os pra zos dos nú me ros an te ri o res se rão con ta-
dos do dia em que cada pres ta ção, juro, alu guel ou
sa lá rio for exi gí vel;

VII – A ação ci vil por ofen sa a di re i tos de au tor;
con ta do o pra zo da data da con tra ta ção;

VIII – O di re i to de pro por ação res ci só ria; (Re da-
ção dada pelo De cre to do Po der Le gis la ti vo nº 3.725,
de 15-1-1919)

IX – A ação por ofen sa ou dano ca u sa dos ao di -
re i to de pro pri e da de; con ta do o pra zo da data em que
se deu a mes ma ofen sa ou dano.

Art. 179. Os ca sos de pres cri ção não pre vis tos
nes te Có di go se rão re gu la dos, quan to ao pra zo, pelo
art. 177.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.266, 
DE 12 DE MARÇO DE 1985

Dis põe so bre a cri a ção da Car re i ra
Po li ci al Ci vil do Dis tri to Fe de ral e seus
car gos, fixa os va lo res de seus ven ci-
men tos e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, al te ra ção e a con so li da ção das leis,
con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co
do art. 59 Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be-
le ce nor mas para a con so li da ção dos
atos nor ma ti vos men ci o na.

....................................................................................
Art. 3º A lei será es tru tu ra da em três par tes bá si-

cas:
....................................................................................

III – par te fi nal, com pre en den do as dis po si ções
per ti nen tes às me di das ne ces sá ri as à im ple men ta-
ção das nor mas de con te ú do subs tan ti vo, às dis po si-
ções tran si tó ri as, se for o caso, a cláu su la de vi gên cia
e a cláu su la de re vo ga ção, quan do cou ber.
....................................................................................

Art. 9º Qu an do ne ces sá ria à cláu su la de re vo ga-
ção, esta de ve rá in di car ex pres sa men te as leis ou dis -
po si ções le ga is re vo ga das.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 42, de 1999 (nº 4.675/94, na ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so -
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bre o pro ces so se le ti vo para o in gres so nas ca te go ri-
as fun ci o na is da Car re i ra Po li ci al Ci vil do Dis tri to Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as, cujo pa re cer foi lido
an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, le tra “d” do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca que re ce beu da Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção so li ci ta-
ção para au tu ar o Avi so:

Avi so nº 46, de 2002-CN (nº 6.567/2002, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
da De ci são nº 1.054, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria re a li-
za do na COMDEPI (TC nº 004.742/2001-5).

Re ce beu, ain da, do Pre si den te do Tri bu nal de
Con tas da União os Avi sos:

Avi so nº 47, de 2002-CN (nº 1.428/2002, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia

da De ci são nº 572, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te ao re la tó rio de le van ta men to de
au di to ria re a li za do na Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral no Dis tri to Fe de ral
(TC nº 005.463/2002-1), e

Avi so nº 48, de 2002-CN (nº 1.431/2002, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
da De ci são nº 568, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te à au di to ria re a li za da na CHESF
(TC nº 003.645/2002-5)

Os avi sos que aca bam de ser li dos vão à 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 Con gres so Na ci o nal que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos Pro je tos:

Até 11/06 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 19/06 Pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 24/06 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 04/08 Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OF./CAE/28/02

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Art. 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro-
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 52, de 2002 que
”Mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es -
ta be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos re cur sos
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor“, em re u nião re -
a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Car los Be zer ra,
Pre si den te em Exer cí cio da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 91, §§
3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de
cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um
dé ci mo da com po si ção da Casa, para que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 52, de 2002, cujo pa re cer foi lido
an te ri or men te, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria ape nas
de fa zer um rá pi do re gis tro.

Hoje, pela ma nhã, no iní cio des ta ses são, o ilus -
tre Se na dor Ro me ro Jucá fez aqui elo gi os à Pre si dên-
cia do Incra, pela re a li za ção do as sen ta men to fe mi ni-
no, se não me en ga no, ocor ri do em Per nam bu co.
Mas, la men ta vel men te, pelo me nos no que tan ge à

atu a ção do Incra no meu Esta do, não te nho o mes mo
pen sa men to do Se na dor Ro me ro Jucá, não pela sua
va lo ro sa equi pe que lá atua, ab ne ga dos fun ci o ná ri os,
que têm toda uma his tó ria com o meu Esta do.

Re pi to aqui o que já dis se vá ri as ve zes: Ron dô-
nia foi tal vez o úni co Esta do bra si le i ro co lo ni za do ofi -
ci al men te, e quem pro mo veu essa co lo ni za ção foi o
Incra há cer ca de 35 anos. Mas, atu al men te, o Incra
no meu Esta do está iner te, por fal ta de re cur sos, por
fal ta de uma po lí ti ca mais de fi ni da aqui em Bra sí lia
pela sua Di re ção-Ge ral e pelo Mi nis té rio da Re for ma
Agrá ria.

Te nho ten ta do, Sr. Pre si den te, exa ta men te des -
de o dia 23 de abril  e já es ta mos che gan do a 23 de ju -
nho  uma au diên cia com S. Exª, Dr. Se bas tião Aze ve-
do, Pre si den te do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e
Re for ma Agrá ria, em vão, por que tal vez o Pre si den te
da que la au tar quia es te ja mu i to ocu pa do, a pon to de
não po der dar aten ção a um Se na dor da Re pú bli ca.
Gos ta ria mu i to de sa ber se S. Exª dá o mes mo tra ta-
men to que tem dado a mim a ou tros Par la men ta res.

Pa re ce-me ób vio, pa re ce-me obri ga ção pri me i-
ra de S. Exª aten der os Par la men ta res, por que, afi nal,
re pre sen ta mos o Esta do e seu povo. Eu, par ti cu lar-
men te, sou re pre sen tan te de um Esta do cuja his tó ria
foi cons tru í da com mu i ta par ti ci pa ção do Incra e da -
que les ab ne ga dos fun ci o ná ri os que es tão hoje em
Ron dô nia, a quem que ro ren der, nes te mo men to, as
mi nhas ho me na gens.

Entre tan to, S. Exª, mu i to ocu pa do, tal vez re al-
men te não pos sa aten der este mo des to Se na dor do
Esta do de Ron dô nia. Mas não de sis ti rei, con ti nu a rei
per sis tin do, nem que te nha que pe dir uma au diên cia
ao Pre si den te da Re pú bli ca, a fim de que Sua Exce -
lên cia de ter mi ne ao Pre si den te do Incra que re ce ba
este Par la men tar, por que o que te nho a dis cu tir lá são 
as sun tos de in te res se do meu Esta do re la ci o na dos
àque la au tar quia, cuja Di re ção aqui de Bra sí lia, re pi-
to, não tem dado a de vi da aten ção para o Incra no
meu Esta do.

Tam bém ve nho ten tan do au diên cia com o Mi nis-
tro da Re for ma Agrá ria, para re la tar as ques tões ur -
gen tes e im por tan tes que es tão ocor ren do em Ron-
dô nia e a omis são do Incra. Re pi to: não a omis são do
pes so al de lá, mas a omis são aqui de Bra sí lia, que
gos ta mu i to de ven der uma ima gem pú bli ca de que
está fa zen do re for ma agrá ria, de que está as sen tan-
do  mu i to mais no pa pel do que na re a li da de. Lá no
meu Esta do, isso é fato.

Enca mi nhei um ofí cio, Sr. Pre si den te, ao ilus tre
Pre si den te do Incra, Dr. Se bas tião Aze ve do, da ta do
de 21 de maio, cuja res pos ta ain da não re ce bi, a
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exem plo do que S. Exª faz não me con ce den do au-
diên cia. Estão aqui os jor na is pu bli ca dos que dão
con ta de que Ron dô nia está vi ven do em cima de um
cal de i rão de pól vo ra pres tes a ex plo dir. Cer ca de
1.200 fa mí li as sem ter ra ocu pam, atu al men te, cin co
fa zen das no in te ri or do Esta do, fa zen das es sas com
or dem ju di ci al para se rem de so cu pa das. O Go ver no
do Esta do terá, hoje ou ama nhã, de cum prir a sen ten-
ça ju di ci al. Está sob ame a ça do Su pre mo Tribu nal Fe -
de ral, que de ter mi nou o cum pri men to da sen ten ça ju -
di ci al. O Incra não toma uma úni ca pro vi dên cia, no
meu Esta do, no sen ti do de pro mo ver os as sen ta men-
tos des sas fa mí li as.

É so bre isso que que ro fa lar com S. Exª, o ilus tre
Pre si den te do Incra, que não me con ce de au diên cia,
for çan do-me a vir aqui, ao ple ná rio des ta Casa, fa zer
este pro tes to. Quem sabe ago ra, S. Exª, as sis tin do à
TV Se na do, con ce da-me essa au diên cia, para me
ins tru ir so bre o que di zer ao povo de Ron dô nia com
re la ção àque las 1.200 fa mí li as que pre ci sam de ter ra.
Ron dô nia tem ter ra para dar, mas não o faz pela ino -
pe rân cia do Incra – re pi to, ino pe rân cia não de par te
do Esta do, mas aqui de Bra sí lia, que faz as co i sas
para mos trar para a te le vi são, para mos trar nú me ros
ine xis ten tes. Cer ta men te, in for mam que es sas 1.200
fa mí li as já es tão as sen ta das em Ron dô nia, o que não
é ver da de. Lá exis tem mais de 150 mil hec ta res de
ter ra de sa pro pri a dos, e o Incra não toma ne nhu ma
pro vi dên cia no sen ti do de emi tir a pos se e de dis tri bu-
ir as ter ras já de sa pro pri a das para quem de las pre ci-
sa, como é o caso des sas 1.200 fa mí li as.

Há um ou tro fato re la ci o na do com o Incra, Sr.
Pre si den te, que pre ci so tam bém de i xar cla ro. A Cons -
ti tu i ção Fe de ral, no seu art. 188, per mi te a re gu la ri za-
ção de ter ras pú bli cas fe de ra is até o li mi te de 2.500
hec ta res. Anos atrás, por con ta de uma tal agen da am -
bi en tal cha ma da “Ter ra que te Qu e ro Ver de”, edi ta da
em 1998, na ques tão dos cri té ri os da re gu la ri za ção
fun diá ria que es ta be le ce o prin cí pio da mo ra tó ria, in-
ter rom peu-se a re gu la ri za ção de ter ras aci ma de 100
hec ta res, em bo ra a Cons ti tu i ção de ter mi ne de for ma
con trá ria. E lá es tão de ze nas, cen te nas de pes so as
ocu pan do as suas ter ras há mais de 20 anos. Te nho
um vi zi nho que ocu pa a ter ra há 30 anos, tor nan do-a
pro du ti va, e não pode re gu la ri zá-la por con ta des sa
agen da am bi en tal – e aí vem no va men te essa ques tão
am bi en tal a im pe dir o de sen vol vi men to dos Esta dos
do nor te, so bre tu do o meu Esta do, di fe ren te dos de-
ma is Esta dos da Ama zô nia –, que, a ser vi ço de ONGs
in ter na ci o na is, no va men te im pe de o nos so de sen vol vi-
men to, como está sen do fe i to hoje pela Me di da Pro vi-
só ria nº 2.166, que tan to te nho de nun ci a do aqui.

Por tan to, Sr. Pre si den te, apro ve i to este mo men-
to para exi gir do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e
Re for ma Agrá ria (Incra) um po si ci o na men to a esse
res pe i to. Não po de mos a vida in te i ra fi car com essa
hi po cri sia de es tar usan do o meio am bi en te como ins -
tru men to para ven der uma ima gem ex ter na, pre ju di-
can do a nos sa so be ra nia in ter na men te. E é pre ci so
mu dar isso.

Tra mi ta no Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e
Re for ma Agrá ria (Incra) atu al men te, es pe ci fi ca men te
na Su pe rin ten dên cia Na ci o nal de De sen vol vi men to
Agrá rio, a mi nu ta de uma ins tru ção es pe ci al que fixa
pro ce di men tos e cri té ri os para a ali e na ção de ter ras
pú bli cas e de do mí nio da União Fe de ral para áre as
aci ma de 100 hec ta res. Tal mi nu ta apre sen ta cri té ri os
que, na ver da de, são pre ju di ci a is à ti tu la ri da de, vis to
que cri am mo ro si da de na efe ti va ção da ti tu la ção, cu -
jas pos ses, da ma i o ria ab so lu ta, fo ram cons ti tu í das,
no caso do meu Esta do, há mais de 20, che gan do a
30 anos.

Em par te sig ni fi ca ti va, os tra ba lhos to po grá fi cos
de me di ção e de mar ca ção fo ram exe cu ta dos pelo
pró prio Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma
Agrá ria (Incra), cri an do, via de con se qüên cia, uma
ex pec ta ti va de re co nhe ci men to da pos se.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica aqui esse re gis tro
ve e men te e um pe di do ao Insti tu to Na ci o nal de Co lo-
ni za ção e Re for ma Agrá ria (Incra) no sen ti do de re ver
as suas po si ções e en ten der que, na Ama zô nia, vi -
vem bra si le i ros, que lá não so mos bo li vi a nos, nem co -
lom bi a nos, nem pe ru a nos; so mos bra si le i ros e de ve-
mos re ce ber um tra ta men to igual a to dos os ou tros
bra si le i ros des te País. E essa me di da, que im pe de a
re gu la ri za ção aci ma de 100 hec ta res é uma dis cri mi-
na ção ina ce i tá vel que se faz con tra o Esta do de Ron -
dô nia prin ci pal men te e con tra to dos os Esta dos da
Ama zô nia bra si le i ra.

Era o re gis tro, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

OF.GSMM nº 462/2002

Bra sí lia, 21 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Há mais de um mês te nho ten ta do, em vão, au -

diên cia com Vos sa Se nho ria com a fi na li da de de tra tar
de as sun tos re le van tes de in te res se do meu Esta do.
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Con for me no tí cia im pren sa, cer ca de 1.200 fa mí li-
as en con tram-se, atu al men te, ocu pan do cin co fa zen das
no in te ri or de Ron dô nia. As in va sões não são no vi da de
pois al gu mas fo ram efe tu a das à vá ri os anos.

É im pe ra ti va a atu a ção do Esta do pois a fal ta de
uma ação mais fir me por par te do Incra, tem oca si o-
na do da nos ir re ver sí ve is ao erá rio pú bli co, à ar re ca-
da ção do mu ni cí pio, aos pro pri e tá ri os das ter ras e ao
ci da dão co mum da que les mu ni cí pi os que de i xam de
con tar com os be ne fí ci os de im pos tos que se ri am ar -
re ca da dos com a pro du ção da que las ter ras.

De fun da men tal im por tân cia a ur gen te aten ção
que de man dam as in va sões que tem sido re a li za das
nas ter ras si tu a das em Ron dô nia, peço en ca re ci da-
men te se jam to ma das me di das por par te des se Incra, 
a fim de que seja evi ta do con fron to en tre a Po lí cia Mi -
li tar e os sem-ter ra.

Des ne ces sá rio lem brar epi só di os ca tas tró fi cos
como o de Eldo ra do, Ca ra jás ou Co rum bi a ra que po -
de ri am ter sido evi ta dos se hou ves se com pre en são
da gra vi da de da si tu a ção e fos sem to ma das as de vi-
das pro vi dên ci as em tem po há bil.

Assim, es pe ran do que Vos sa Se nho ria tome as
pro vi dên ci as no sen ti do de, no mais bre ve es pa ço de
tem po, pro mo va o as sen ta men to dos prin ci pa is in va-
so res, re no vo mi nha es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Mo re i ra Men des.
Re fe rên cia: Instru ção Espe ci al/Incra
A agen da Ambi en tal (Ter ra que te que ro ver de),

edi ta da no ano de 1998, na ques tão dos cri té ri os da
re gu la ri za ção fun diá ria es ta be le ce o prin cí pio da mo -
ra tó ria, ou seja, in ter rom pen do a re gu la ri za ção de
áre as aci ma de 100ha. Mu i to em bo ra, a Cons ti tu i ção
Fe de ral em seu ar ti go 188, per mi ta a re gu la ri za ção
de ter ras pú bli cas fe de ra is até o li mi te de 2.500ha.

Ron dô nia, tem sua his tó ria ali cer ça da na re gu-
la ri za ção fun diá ria, igual men te na co lo ni za ção e re-
for ma agrá ria com de mar ca ção de pro pri e da des fa mi-
li a res (pe que nos mó du los). A re gu la ri za ção fun diá ria,
ou re gu la ri za ção de pos ses, as sim co nhe ci da, é uma
im por tan te e im pres cin dí vel ati vi da de com ple men tar
da re for ma agrá ria.

Com o ad ven to da Agen da Ambi en tal, de
1998, to dos os pro ce di men tos de ti tu la ção em trâ -
mi te no ór gão, com áre as su pe ri o res a 100ha (cem
hec ta res) fi ca ram in ter rom pi dos, ou me lhor, cer ca
apro xi ma da men te 6.000 pro ces sos, so men te em
Ron dô nia. Lem bran do, que a Agen da é ex ten si va à
toda Re gião Nor te.

Com isso, o Incra/RO, vem con tri bu in do so bre-
ma ne i ra para o en tra ve do de sen vol vi men to agro pe-
cuá rio do Esta do. No ta da men te da pe cuá ria uma vez
que Ron dô nia é um Esta do com for te plan tel de gado
le i te i ro e de cor te, onde a ma i o ria ab so lu ta do re ba-
nho in ci de so bre a mé dia pro pri e da de. A au sên cia da
ti tu la ção de fi ni ti va des ses 6.000 imó ve is, com pro ces-

sos em trâ mi te no Incra, é um fa tor li mi tan te que se re -
fle te na per da do po der eco nô mi co dos pos tu lan tes.
Con si de ran do a exis tên cia de re cur sos em gran de
mon ta, hoje dis po ní ve is nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
di re ci o na das a es tru tu ra ção das pro pri e da des ru ra is
e ao for ta le ci men to da pro du ção. Ve ri fi ca mos que o
pre ju í zo não atin ge so men te aos pro du to res, mas em -
bar ga o ple no apro ve i ta men to do po ten ci al agro pe-
cuá rio dos Esta dos da Re gião Nor te, em es pe ci al, o
Esta do de Ron dô nia com sua com pro va da vo ca ção
agrí co la. Isso re fle te di re ta e ne ga ti va men te no rit mo
de de sen vol vi men to e ge ra ção de em pre gos nos
Esta dos des sa re gião. Tudo isso ocor re em fun ção da
in ter rup ção no pro ces so de ti tu la ção de fi ni ti va, o que
re quer do Incra, uma ação ime di a ta e efi caz para so -
lu ci o nar a ques tão.

Tra mi ta no Incra em Bra sí lia, es pe ci fi ca men te
na su pe rin ten dên cia Na ci o nal de De sen vol vi men to
Agrá rio, a mi nu ta da Instru ção Espe ci al que fixa os
pro ce di men tos e cri té ri os para ali e na ção de ter ras pú -
bli cas e de do mí nio da União Fe de ral com áre as aci -
ma de 100ha. Tal mi nu ta apre sen ta cri té ri os que, na
ver da de, são pre ju di ci a is, ver da de i ros en tra ves à ti tu-
la ri da de, vis to que, cri am mo ro si da de na efe ti va ção
da ti tu la ção, cu jas pos ses na ma i o ria ab so lu ta, fo ram
cons ti tu í das há mais de 10 (dez) anos. Em par te sig ni-
fi ca ti va, os tra ba lhos to po grá fi cos de me di ção e de-
mar ca ção fo ram exe cu ta dos pelo pró prio Incra, cri an-
do via de con se qüên cia uma de ci são de re co nhe ci-
men to do mé ri to so bre as pos ses.

Con si de ran do o nú me ro dis po ní vel de ser vi do-
res da área téc ni ca, em es pe cí fi co os téc ni cos agrí -
co las e os en ge nhe i ros agrô no mos, sem equí vo co
al gum o nú me ro de téc ni cos é sig ni fi ca ti va men te su -
pe ri or. Re le va-se ain da que os pou cos agrô no mos,
es tão nor mal men te atri bu í dos com ati vi da des ma i o-
res, tais como; ava li a ção de imó ve is ru ra is, de sa pro-
pri a ção de imó ve is ru ra is, vis to ri as para fins de re ca-
das tra men to de imó ve is ru ra is, etc.

O con ce i to ru ral é de fi ni do em três dis tin tas si -
tu a ções:
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Con so li dan do a nos sa abor da gem ao tema,
apre sen ta mos duas su ges tões na bus ca da agi li za-
ção do pro ces so da re gu la ri za ção fun diá ria em Ron -
dô nia e, em toda Re gião Nor te, con for me a se guir:

1. Que fi que a cri té rio das su pe rin ten dên ci as
Re gi o na is a re gu la ri za ção fun diá ria de imó ve is ru ra is
clas si fi ca dos como pe que nas e mé di as pro pri e da des.
So men te os imó ve is com área su pe ri or aos 15 (quin -
ze) mó du los fis ca is, ou seja, com mais de 900 hec ta-
res, fi ca ri am a cri té rio da ad mi nis tra ção cen tral do
Incra.

Jus ti fi ca ti va: O vo lu me de pro ces sos com áre as
su pe ri o res aos qua tro mó du los fis ca is a ser re me ti do
ao Incra cen tral para de ci são con clu si va, fa tal men te
te rão seu an da men to pre ju di ca do pelo ine vi tá vel acú -
mu lo, ge ra do pela es cas sez de téc ni cos para pro fe rir
aná li se.

2. Além da pe que na pro pri e da de, os Téc ni cos
Agrí co las pas sa ri am a ter com pe tên cia para efe tu ar
vis to ria ru ral para fins de re gu la ri za ção fun diá ria so -
bre as mé di as pro pri e da des ru ra is, so bre tu do, na au -
sên cia de um en ge nhe i ro agrô no mo, fato este que,
em épo ca an te ri or já ocor reu.

Jus ti fi ca ti va:  A atu al li mi ta ção do téc ni co agrí co-
la em 240ha é um fa tor que tam bém ge ra rá ex ten sa
mo ro si da de em face da pou ca quan ti da de de agrô no-
mos dis po ní ve is. Pode-se ain da con di ci o nar o la u do
do téc ni co a um vis to do en ge nhe i ro agrô no mo para
os ca sos es pe cí fi cos de mé di as pro pri e da des ru ra is.

Con clu í mos, lem bran do que, as nor mas edi ta-
das an te ri or men te, de le ga vam com pe tên cia aos su-
pe rin ten den tes Re gi o na is para pro fe rir de ci são so bre
a re gu la ri za ção fun diá ria de imó ve is com área até
500ha. Em as sim con ti nu an do, a com pe tên cia, cer ta-
men te cer ca de 50 a 60% do to tal de 6.000 pro ces sos
te rão so lu ção a ní vel re gi o nal, evi tan do o fa tal es tran-
gu la men to em Bra sí lia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, 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. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Mo re i ra Men des, ape nas por uma ques tão de au xí lio
a um Esta do-ir mão, como Ron dô nia, eu di ria que V.
Exª tam bém po de ria pro cu rar o Mi nis tro do De sen vol-
vi men to Agrá rio, José Abrão, su pe ri or hi e rár qui co do
Pre si den te do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e
Re for ma Agrá ria (Incra). Te nho cer te za ab so lu ta de
que to ma rá S. Exª uma pro vi dên cia para que V. Exª
seja re ce bi do ime di a ta men te.

Com a pa la vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – 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, tra go a
esta Casa, nes te iní cio de tar de, tam bém um re gis tro
ex tre ma men te pre o cu pan te que diz res pe i to ao ge-
ren ci a men to da ma lha ro do viá ria bra si le i ra. Esse as -
sun to já foi lar ga men te dis cu ti do aqui, onde se re ve la
a di fi cul da de que o Go ver no Fe de ral tem tido em
man ter em con di ção de uso re gu lar uma par ce la con -
si de rá vel das ro do vi as bra si le i ras. Re fi ro-me es pe ci fi-
ca men te à BR-153, à cha ma da Be lém-Bra sí lia, no ta-
da men te no tre cho que atra ves sa o meu Esta do de
To can tins. Essa ro do via para nós, no Bra sil que pri vi-
le gi ou ao lon go da sua exis tên cia a mo dal ro do viá ria,
tem uma im por tân cia fun da men tal, por que é o prin ci-
pal eixo por onde tra fe gam os in su mos ne ces sá ri os à
so bre vi vên cia, o es co a men to da pro du ção de re giões
im por tan tes des te País. Re fi ro-me tam bém a uma
par te da Re gião Nor te, ao nor te, ao Pará, a Be lém, ao 
sul do Ma ra nhão. Essas lo ca li da des têm a Be-
lém–Bra sí lia como úni ca al ter na ti va para o trans por te
de bens, para o es co a men to de sua pro du ção.

Há mu i to tem po, de pa ra mo-nos com um es ta do
pre ca rís si mo de con ser va ção des se tre cho. Ago ra,
que foi ex tin to o DNER, an tes da cri a ção do seu ór gão
subs ti tu to, o DNIT, há uma cer ta di fi cul da de na tu ral na 
ins ta la ção do DNIT, o que tem com pli ca do o ge ren ci a-
men to das nos sas ro do vi as.

Há um pro gra ma de so cor ro à Ro do via Be-
lém–Bra sí lia, prin ci pal men te nes se tre cho, cha ma do
CREMA, re sul ta do de um lon go e an ti go ape lo para
que seja res ta be le ci do seu trá fe go nor mal. Mas o
CREMA di vi diu o tre cho da ro do via em dois es tá gi os:
um de les já foi sub me ti do à li ci ta ção, e a em pre sa já
co me ça a aten der às ne ces si da des pri má ri as. Re a li-
zou, por exem plo, a ope ra ção tapa-bu ra co, a pri me i ra
para aten der à ne ces si da de ime di a ta de tan tos usuá -
ri os des sa ro do via, que têm, em ra zão do seu es ta do
de pre ca ri e da de quan to à sua con ser va ção, da ni fi ca-
do ve í cu los, pre ju di ca do car gas, pro vo ca do aci den tes,
mu i tos de les fa ta is; tal pre ca ri e da de das ro do vi as tem
fa ci li ta do ações per ni ci o sas de ban di dos, com as sal tos
e es tu pros que es tão sen do pra ti ca dos ao lon go da Be -
lém-Bra sí lia, nes se tre cho onde ve í cu los da ni fi ca dos
fa zem fila – com ro das que bra das, pne us, fre i os es tou-
ra dos por ca u sa da quan ti da de de bu ra cos.

Sr. Pre si den te, nes ta ma nhã, em ra zão de um
ape lo do Di re tor do DNIT, re cor re mos ao Go ver na dor
Si que i ra Cam pos, do Esta do do To can tins, para que,
em uma par ce ria com as ações do an ti go DNER, fi -
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zés se mos – ain da que em ca rá ter de emer gên cia e
co lo can do um pou co de ma te ri al ex ce den te em ou-
tras áre as da ro do via, ou até mes mo cas ca lho – uma
ope ra ção tapa-bu ra co, prin ci pal men te na re gião de
Mi ra nor te, Pre si den te Ken nedy, Gu a raí, ao lon go da
Be lém-Bra sí lia, que vai até Ara gua í na e pas sa até o
Estre i to e que está pro vo can do uma in tran qüi li da de e
um dano enor me à eco no mia do nos so Esta do, do
Pará e do Ma ra nhão e tam bém aos usuá ri os da Be -
lém–Bra sí lia. São mais de 2.500 ve í cu los que pas sam
por esta im por tan te ro do via, di a ri a men te.

Por tan to, tra ta-se de um ape lo que faço ao Mi -
nis tro dos Trans por tes para in cre men tar a aju da, as
con di ções, os me i os ne ces sá ri os ao DNIT, a fim de
que pro mo va, o mais ur gen te men te pos sí vel, a re cu-
pe ra ção des se tre cho des sa tão im por tan te via de co -
mu ni ca ção, a BR-153.

Era o que ti nha de re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao emi nen te 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, as so mei à tri bu na
com uma fi na li da de. Vim para cá com a obs ti na ção de
tra ba lhar por Bra sí lia. Pi o ne i ro nes ta ci da de, fui ele i to
Pre si den te da Asso ci a ção Co mer ci al por 15 anos. Ti -
ve mos lu tas co ra jo sas, como a luta pela re pre sen ta ção
po lí ti ca no Dis tri to Fe de ral e pela cri a ção da mi cro em-
pre sa. Enfim, fi ze mos um tra ba lho va lo ro so e im por-
tan te para a ci da de, com a qual cres ce mos jun tos.

Não cos tu mo di zer isto, mas abri um preâm bu lo
para mos trar ao Se na do que re al men te es tou sa tis fe i-
to. O Se na do Fe de ral é a Casa no bre do nos so País. É
onde ve mos ex-Mi nis tros, ex-Go ver na do res, Se na do-
res que fi ze ram car re i ra po lí ti ca, que um dia fo ram Ve -
re a do res, Pre fe i tos, De pu ta dos Fe de ra is e hoje ocu -
pam uma Ca de i ra nes te Par la men to. Tra ta-se de uma
Casa de res pe i to e de mu i to tra ba lho. Não é esta a im -
pres são que se trans mi te ao gran de pú bli co, mas aqui 
se tra ba lha. E, nes sa li nha, fiz, pela pri me i ra vez em
que as so mei à tri bu na, uma de nún cia con tra uma
mul ti na ci o nal cha ma da Ford, até por uma ca u sa pró -
pria. Con tu do, se o pro ble ma fos se ape nas meu, eu
ja ma is o te ria tra zi do ao co nhe ci men to do Ple ná rio.
Ja ma is o te ria fe i to, pois não cos tu mo de fen der ca u-
sas pró pri as, va len do-me do car go que me foi atri bu í-
do pelo povo. Logo em se gui da, vi e ram ou tros te mas.
Por exem plo, com a Ambev, a mes ma si tu a ção: con -
tra tos de ade são, con tra tos vi o len tos, que aca bam ex -
ter mi nan do e pre ju di can do as em pre sas na ci o na is.

No caso da Ford, co me teu-se o ma i or ab sur do
em cima de uma em pre sa na ci o nal. A Ford co lo cou na 
rua da mi sé ria mais de 325 re ven de do res com 40 e
até 80 anos de fun ci o na men to, sem o me nor res pe i to.
Na hora de es co lher, fo ram es co lhi das, nas suas ci da-
des de ori gem, pes so as que pas sa ram pelo cri vo ban -
cá rio, que ti nham pro pri e da de e hoje não têm mais
nada.

Qu an do sus ci tei este tema, com mu i ta co ra gem,
pois sei o que é lu tar con tra uma mul ti na ci o nal, ou tros
acom pa nha ram este nos so tra ba lho e vi e ram até o
Ple ná rio, que nos apro vou. Tive di ver sos apar tes, da
Esquer da, da Di re i ta e do Cen tro. Esta vam aqui para
de fen der as em pre sas na ci o na is. Foi o caso da
Ambev, uma em pre sa na ci o nal, da qual nos or gu lha-
mos bas tan te, que fez uma fu são e re u niu as três
gran des mar cas de cer ve ja: a Antarc ti ca, a Brah ma e
a Skol. Ela fi cou com todo o con tro le do mer ca do.

A par tir des se mo men to, ela se trans for mou em
uma mul ti na ci o nal como uma ou tra qual quer, como
uma Ford, uma GM, uma Fiat, e tam bém como uma
Mac Do nald’s. A par tir des se mo men to, ela re sol veu,
à pro cu ra do lu cro fá cil, ex ter mi nar tam bém com a
rede de dis tri bu i do res, subs ti tu in do os dis tri bu i do res
pelo su per mer ca do, onde se faz li qui da ção, pre ju di-
can do-se, as sim, aque les que acre di ta ram no in ves ti-
men to, que têm con tra to com ela. Pon tos fo ram fe cha-
dos. Com a fu são, são mais de cin co mil dis tri bu i do res
no Bra sil, que fa zem um tra ba lho fa mi li ar. Nes se tra -
ba lho, es tão a mu lher, os fi lhos e os ami gos. Con quis-
ta ram o mer ca do. Cor rem o ris co e in ves tem nas pe -
que nas lo jas, pe que nos ar ma zéns e pe que nos ba res.

Apro fun dan do essa ques tão, ve ri fi ca mos que os 
con tra tos das mul ti na ci o na is com as em pre sas bra si-
le i ras são uma tre men da co var dia, uma tra i ção à nos -
sa Cons ti tu i ção Fe de ral, mas não ao res pe i to que os
Se na do res têm por isso.

Tra go essa in for ma ção para ma ni fes tar o meu
con ten ta men to por que esta Casa apro vou, por una ni-
mi da de, uma con vo ca ção para que par ti ci pas se de
uma au diên cia pú bli ca a em pre sa McDo nald’s, na
pre sen ça do Cade e do re pre sen tan te da Se cre ta ria
do De sen vol vi men to Eco nô mi co, en fim, das nos sas
au to ri da des.

Era pre ci so mos trar que as em pre sas bra si le i ras
já su pe ra ram aque la fase de en ga no. O Bra sil é um
país mo der no, está en tre os ma i o res do mun do. O se -
tor em pre sa ri al pro duz, pre ci sa ge rar em pre go. Mas
ain da se ima gi na que es sas mul ti na ci o na is e fran que-
a do ras po dem vir aqui, à cus ta de um con tra to de
ade são, co lo car na rua, na mi sé ria, re ven de do res
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Ford, dis tri bu i do res de be bi das e fran que a dos da
McDo nald’s.

Digo isso por que tive a fe li ci da de de de ba ter
aber ta men te com as au to ri da des que re pre sen tam o
nos so se tor eco nô mi co e hou ve um es cla re ci men to
enor me. Os Se na do res que ali es ta vam acu sa ram,
mos tra ram pro vas in so fis má ve is. A Pre si dên cia da
Asso ci a ção dos Fran que a dos Inde pen den tes le van-
tou-se em de fe sa da eco no mia bra si le i ra, dos fran-
que a dos bra si le i ros, mos trou, com fir me za e ca te go-
ria, pro vas con cre tas de que a em pre sa bra si le i ra tem
que ad mi nis trar a sua ati vi da de com ou tras fran que a-
do ras de igual para igual.

Sr. Pre si den te, ve nho do mun do pro du ti vo, tra -
ba lhei a mi nha vida in te i ra nes sa área, fui Pre si den te
da Asso ci a ção Co mer ci al. Qu e ro de i xar bem cla ro
que não sou con trá rio aos fran que a do res, nem às dis -
tri bu i do ras de be bi das, ou às mon ta do ras, mas que re-
mos uma pa ri da de. O Bra sil não pode fi car sub mis so
a es sas em pre sas. Te mos que fa zer con tra tos de
igual para igual.

Mos trou-se, na au diên cia pú bli ca, que em pre-
sas na ci o na is so frem as pe nú ri as da exi gên cia, da ar -
ro gân cia e da in va são das áre as des sas em pre sas.
Elas são sub mis sas em to dos os sen ti dos.

Nos Esta dos Uni dos, o com por ta men to é ou tro.
A Ford não con se gue des cre den ci ar ne nhum re ven-
de dor sem con sul tar os ór gãos su pe ri o res. E nun ca
foi fe i to esse des cre den ci a men to. É fe i to um acer to
com o re ven de dor, ele é in de ni za do, e pas sa-se a
fran quia para a fá bri ca ou para ou tro re ven de dor que
es te ja in te res sa do.

No Bra sil, não; nin guém re ce be nada. O em pre-
sá rio in ves te e, de po is, fica com 100, 200 fun ci o ná ri-
os, den tro da em pre sa, ca te go ri za dos, es pe ci a li za-
dos, tre i na dos na fá bri ca. E esse pes so al fica aban do-
na do. No Bra sil são cer ca de cin qüen ta mil.

A Fe na brav me pro cu rou no va men te e pe diu
que eu abor das se o tema. Já fiz um pro nun ci a men to
aqui con tra a ati tu de des sas mon ta do ras. Não é ape -
nas a Ford, mas tam bém as ou tras mar cas. To das
elas têm o mes mo con tra to, o mes mo es ti lo de tra ba-
lho. Enquan to es tão su gan do, ven den do ve í cu los e
ou tros pro du tos, está tudo bem. Mas quan do al guém
as su me a li de ran ça para dis cu tir, de igual para igual,
con di ções de so bre vi vên cia, elas, ime di a ta men te,
exe cu tam o con tra to, que é le o ni no, um con tra to de
ade são, que não dá a nin guém o di re i to de dis cu tir.
Bas ta uma no ti fi ca ção e uma re pro du ção no jor nal lo -
cal e está ex ter mi na da mais uma em pre sa na ci o nal.

Qu e ro elo gi ar, a esta al tu ra, o tra ba lho da Afin,
Asso ci a ção dos Fran que a dos Inde pen den tes da
McDo nald’s, que, com mu i ta bra vu ra, en fren ta ram
tudo, en fren ta ram ad ver si da des, es tão pas san do por
mo men tos di fí ce is. Vi si ta ram os ga bi ne tes dos Se na-
do res e mos tra ram o que, de fato, está ocor ren do.

Na au diên cia pú bli ca, que con tou com a pre sen-
ça de vá ri os Se na do res, lo gra mos um gran de êxi to.
Po de mos le van tar a ca be ça e mos trar que as em pre-
sas bra si le i ras não po dem per ma ne cer sob o do mí nio
des sas mon ta do ras e des sas mul ti na ci o na is, não po -
dem fi car em suas mãos. Os con vi da dos a par ti ci par
des sa re u nião vi e ram do Bra sil in te i ro. Lar ga ram seus 
tra ba lhos na ci da de de ori gem para pro var que aque -
les que es tão em ati vi da de tam bém têm pre ju í zos. To -
dos cor rem cer to ris co, mas não se pode re pe tir nes te
País o abu so do con tra to.

Estou sa tis fe i to com a con du ta dos Srs. Se na do-
res, que en ten de ram a si tu a ção. Nin guém con tes tou o 
meu tra ba lho pe ran te as de nún ci as fe i tas so bre as
fran que a do ras, as dis tri bu i do ras de be bi das e a pró -
pria Ford. Não es tou su bes ti man do a ca pa ci da de de
uma gran de em pre sa, mas é bem pro vá vel que, no
dia 18, haja ou tra au diên cia pú bli ca para que o Pre si-
den te da Ford ex pli que por que aque la em pre sa su miu
do mer ca do, por que não há mais ve í cu lo Ford na rua
e por que es tão na mi sé ria mais de 300 re ven de do res
que in ves ti ram tudo – in clu si ve qua tro de les já fa le ce-
ram. Ci ta rei o nome de um de les, uma pes soa de res -
pe i to que ti nha 70 anos de ati vi da de her da da de seu
pai. Ele teve com ple xo de in fe ri o ri da de, de pres são,
um in far te e, en tão, mor reu des mo ra li za do em sua
pró pria ci da de, Ube ra ba.

Sr. Pre si den te, essa luta foi a se gun da. A AmBev 
já está ten tan do en trar em acor do com seus dis tri bu i-
do res. Qu an to à McDo nald’s, cre io que, após a re u-
nião, o pró prio Vice-Pre si den te, que re pre sen ta va
aque la en ti da de, abriu uma nova pos si bi li da de de dis -
cus são e, gra ças à bra vu ra des ses di re to res da Afim,
ti ve mos um de sem pe nho mu i to bom, acom pa nha do
pelo Bra sil pela te le vi são, rom pen do-se in clu si ve ho -
rá ri os no bres.

Re ce be mos, de to dos os la dos, te le gra mas, te -
le fo ne mas, e-ma ils com vo tos de pa ra béns e men sa-
gens no sen ti do de con ti nu ar mos essa luta. O pro ble-
ma não é re la ti vo a ape nas uma em pre sa nem só a
es sas três que ci tei; tra ta-se da ma i o ria ab so lu ta.

Par te-se do prin cí pio de que o em pre sa ri a do
bra si le i ro não me re ce cre di bi li da de. Con for me eu dis -
se, es ta mos vi ven do o mo men to da glo ba li za ção e da
mo der ni da de. Aca bou esse con ce i to de fa zer um con -
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tra to para, re pen ti na men te, eli mi nar quem quer que
seja. Essa si tu a ção não pode exis tir mais.

As em pre sas bra si le i ras, res pon sá ve is pelo em -
pre go e pela cap ta ção de im pos tos, de vem per ma ne-
cer fir me men te nes se pro pó si to para fa zer con tra tos
que aten dam ao nos so País e aos fran que a do res ou
às mon ta do ras.

Por essa ra zão, co lo co-me em de fe sa das em -
pre sas na ci o na is. Alguém me aler tou: “Cu i da do, não
mexa com mul ti na ci o nal. É um pe ri go! Nin guém le-
van tou essa ban de i ra até en tão”. Qu e ro in for mar que
não te nho medo. Re ce bi ame a ças, mas não te nho
medo. Te nho um pas sa do lim po, gra ças a Deus. Bra -
sí lia me co nhe ce e o Bra sil tam bém. Por isso, te nho
en fren ta do es sas em pre sas. Não te nho o “rabo pre-
so”, se não eu es ta ria es can ca ra do em de nún ci as de
re vis tas es pe ci a li za das no as sun to e em jo gar na des -
gra ça po lí ti cos de cen tes.

No nos so Se na do, há po lí ti cos de cen tes, exis tem
re pre sen tan tes que es tão cul tu an do a li ber da de eco-
nô mi ca de nos so País. E é isso que de ve mos fa zer.

Qu e ro di zer a to das as em pre sas do Bra sil que
es tou à dis po si ção de las para fa zer esse mes mo tra -
ba lho. E es ta mos lo gran do êxi to. Não va mos ex ter mi-
nar fran que a do res nem fran qui as  que ro de i xar isso
bem cla ro , mas es ta be le ce re mos uma igual da de mo -
der na nes ses con tra tos.

Essa é a nos sa po si ção. E elo gio à Co mis são de 
Assun tos Eco nô mi cos, na pes soa de nos so Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que, com mu i ta ha bi li da de e se gu-
ran ça, con du ziu aque la re u nião, em que os pon tos fo -
ram es cla re ci dos. O Bra sil ou viu, sen tiu de per to a si -
tu a ção.

Ao mes mo tem po, tor no a men ci o nar a ati vi da de
da Afim. Pa ra béns a vo cês, que co lo ca ram em ris co
to dos os seus ne gó ci os, ten do a co ra gem de en fren-
tar uma mul ti na ci o nal  sen ti men to que pou cos têm.

Eram es sas as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si-
den te. Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de, con cla-
man do a to dos os Co le gas a con ti nu ar mos com essa
luta em de fe sa das em pre sas na ci o na is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os Srs. Se -

na do res Car los Be zer ra, Se bas tião Ro cha e Lú cio
Alcân ta ra en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face 
do dis pos to no art. 235, in ci so III, a, do Re gi men to
Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio)  Não há mais
ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res, Ber nar do Ca bral, Lú cio
Alcân ta ra, Ade mir Andra de, Ma u ro Mi ran da, Edu ar do

Si que i ra Cam pos, Car los Be zer ra, Car los Pa tro cí nio e 
Le o mar Qu in ta ni lha en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do 
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, … co me mo ra mos
on tem o Dia Mun di al do Meio Ambi en te.

Gos ta ria de com par ti lhar com este Ple ná rio o
meu oti mis mo e a mi nha es pe ran ça. Mu i tos acha rão
que es tou sen do in gê nuo: di fi cul da des quan to à ques -
tão do Pro to co lo da Ca ma da de Ozô nio, a ques tão
nu cle ar, as de si gual da des so ci a is e a fome. Acres-
cen te-se, por opor tu no, a ex plo são po pu la ci o nal e o
gran de de sen vol vi men to de ar mas bi o ló gi cas e quí -
mi cas.

Esse oti mis mo de cor re do fato de que a Con fe-
ren cia Mun di al do Meio Ambi en te de Esto col mo se
deu há ape nas 30 anos, em 1972. Até en tão so men te
a área ci en tí fi ca usa va ex pres sões tais como meio
am bi en te e eco lo gia. Hoje em qual quer jor nal, di a ri a-
men te, le mos no tí ci as so bre a te má ti ca am bi en tal.

Obje ti va men te fa lan do o Bra sil con ta com uma
es tru tu ra le gal, ins ti tu ci o nal e téc ni ca na área am bi en-
tal, com o Sis te ma Na ci o nal de Meio Ambi en te fun ci o-
nan do a ple no va por, com a apli ca ção da le gis la ção
por in ter mé dio dos Órgãos Esta du a is de Meio Ambi -
en te com o apo io do Iba ma. Ade ma is, esta ins ti tu i ção
está sen do re for ça da por um con cur so pú bli co que se
re a li za rá nos pró xi mos dias.

Há, no país, uma Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção
Ambi en tal, de fi ni da por lei.

No Se tor de Re cur sos Hí dri cos, com o ad vin do
da Lei nº 9.433 de 1997 e da Lei nº 9.984 de 2000,
noto que os Esta dos es tão se or ga ni zan do den tro
des ta nova ma ne i ra de ge ren ci ar os re cur sos hí dri-
cos, por ba ci as hi dro grá fi cas e par ti ci pa ção da so ci e-
da de, usuá ri os e go ver no.

Ain da hoje, pela ma nhã, me fiz re pre sen tar pela
mi nha Asses so ria Téc ni ca em im por tan te re u nião na
Agên cia Na ci o nal de Águas, na qual se ini ci a ram os
tra ba lhos de ela bo ra ção do Pro je to Ge ren ci a men to
de Re cur sos Ídri cos da Ba cia Ama zô ni ca: Águas
Trans fron te i ri ças e Mu dan ças Cli má ti cas, a ser de-
sen vol vi do com o apo io da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos e o Glo bal Envi ron men tal Fa ci lity – GEF.

Se nhor Pre si den te!
Ao con clu ir este pro nun ci a men to co lo co em re -

le vo que con ti nu a rei a ser um oti mis ta sem pre, mas
sem in ge nu i da de, e a lu tar pela me lho ria das con di-
ções de vida do nos so povo, com uma vi são glo bal. E
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para de i xar re gis tra da esta mi nha po si ção te nho a sa -
tis fa ção de co mu ni car que, no pró xi mo dia 18, es ta rei
co lo can do à dis po si ção do Se na do Fe de ral e do pú bli-
co, o li vro Dos siê da Mis são Téc ni ca à Orga ni za ção
Me te o ro ló gi ca Mun di al  – OMM, de mi nha au to ria, re -
a li za da com a par ti ci pa ção de di ri gen tes da Agên cia
Na ci o nal de Águas, Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé -
tri ca – ANEEL, Insti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia –
INMET e apo io do Ita ma raty, via DELBRASGEN e
que mu i tos be ne fí ci os tra rão para as ques tões da
Ama zô nia.

Pa ra be ni zo e ho me na ge io, nes te ins tan te, toda
a co mu ni da de am bi en ta lis ta do Bra sil.

Mu i to Obri ga do.
O SR. LUCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está de pa ra-
béns o IPEA, Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas Apli -
ca das, do Go ver no Fe de ral, por ter edi ta do o fas ci-
nan te li vro Ve lhas Se cas em No vos Ser tões. E me re-
ce os ma i o res elo gi os o eco no mis ta Gus ta vo Maia
Go mes, bri lhan te au tor do tra ba lho e Di re tor de Estu -
dos Re gi o na is e Urba nos do IPEA.

O li vro leva o sub tí tu lo “Con ti nu i da de e Mu dan-
ças na Eco no mia do Semi-Ári do e dos Cer ra dos Nor -
des ti nos”. É obra que não tem nada da ari dez que se
po de ria es pe rar de um tex to de eco no mia. E isso por -
que vai além da eco no mia e se es pra ia pela his tó ria,
pelo so ci al, pelo hu ma no, pelo cam po das po lí ti cas
pú bli cas.

Em es ti lo en xu to e ins ti gan te, Ve lhas Se cas em
No vos Ser tões traz ao le i tor mu i tas lu zes e nova com -
pre en são so bre a di nâ mi ca da eco no mia do ser tão
nor des ti no, no pas sa do e no pre sen te. Se ti ver a di vul-
ga ção que me re ce, é li vro que mu i to po de rá con tri bu ir
para a dis cus são dos pro ble mas e so lu ções re la ci o-
na das à po bre za nor des ti na, à seca e ao fu tu ro eco -
nô mi co e so ci al da re gião.

Em re la ti va men te bre ves 300 pá gi nas, o li vro
exa mi na a his tó ria das se cas, a eco no mia tra di ci o nal
do Semi-Ári do e as no vas ati vi da des eco nô mi cas que
lá vão sur gin do. Ana li sa a seca mais re cen te, de
1998/99, o peso da ren da dos apo sen ta dos e fun ci o-
ná ri os pú bli cos, os pro gra mas de go ver no. Iden ti fi ca
duas dis tin tas re a li da des que ape li da de “ve lhos Ser -
tões” e “no vos Ser tões”.

Des cre ve o au tor o nas ci men to, ain da no sé cu lo
XVI, da pe cuá ria ex ten si va ser ta ne ja, que ali men ta va
o li to ral açu ca re i ro. E con ta como se am pli ou aque la
ati vi da de, para abar car a man di o ca, o fe i jão, o mi lho,
o al go dão. De área de po pu la ção es par sa, pas sou o
Semi-Ári do, ao lon go de três sé cu los, a re gião po pu-

lo sa e de po bre za per ma nen te. De pe ri fe ria do Nor -
des te, pas sou a pe ri fe ria da pe ri fe ria, pois o Nor des te
foi per den do peso na eco no mia na ci o nal.

O li vro re su me bri lhan te men te a his tó ria das se -
cas, uma es pé cie de ir re gu la ri da de re gu lar e qua se
pre vi sí vel, cas ti ga do ra, em po bre ce do ra até mes mo
dos di tos pro pri e tá ri os ri cos. De 1550 a 2000, con ta bi-
li za a in ci dên cia de 85 anos de seca agu da, in cor po-
ra das ao pa no ra ma so ci al e eco nô mi co, em ci clos
per ver sos.

O au tor lan ça um olhar so bre o Ser tão atu al, que 
re ve la, nos úl ti mos vin te anos, trans for ma ções pro-
mis so ras. Ao lado da eco no mia tra di ci o nal, vão sur -
gin do no vas ati vi da des, como a fru ti cul tu ra ir ri ga da e
al gu ma in dús tria têx til e de cal ça dos. O li vro não se
fur ta a exa mi nar o peso eco nô mi co do ile gal e per ni ci-
o so cul ti vo da ma co nha.

Das aná li ses ela bo ra das pelo au tor de cor rem
al gu mas des co ber tas es cla re ce do ras e até sur pre en-
den tes. Por exem plo, Maia Go mes de mons tra que,
nos úl ti mos 50 anos, as ações emer gen ci a is do Go-
ver no Fe de ral em am pa ro aos fla ge la dos da seca se
fo ram tor nan do mais au to má ti cas, a des pe i to de às
ve zes che ga rem com al gum atra so; e se apre sen ta-
ram mais e mais efi ca zes, no âm bi to de seus ob je ti-
vos li mi ta dos.

Não de i xa de ser cho can te a re ve la ção do li vro,
apo i a da em só li da pes qui sa, de que, na seca de
1998/99, a ren da dos alis ta dos nas fren tes de tra ba-
lho foi ma i or do que os ga nhos ob ti dos pe las mes mas
pes so as em suas ati vi da des ro ti ne i ras, em um ano
nor mal, como foi o ano de 1997. Isso ex põe, mais uma 
vez, a ex ten são da po bre za dos que ha bi tam o
Semi-Ári do nor des ti no.

Uma aná li se ino va do ra e sem pre ce den tes é
apre sen ta da ao le i tor: a de um novo se tor, que o eco -
no mis ta cha ma de “eco no mia sem pro du ção” do
Semi-Ári do, com pos ta ba si ca men te pela ren da dos
apo sen ta dos ru ra is e ur ba nos e por par te dos sa lá ri os
dos fun ci o ná ri os pú bli cos mu ni ci pa is. Só a ren da dos
apo sen ta dos já su pe ra o va lor do pro du to da pe cuá ria
tra di ci o nal! E isso, em ano sem in ci dên cia de seca ge -
ne ra li za da, como foi o ano de 1996.

O li vro faz ou tras com pa ra ções ilu mi na do ras. Se
bem que os se to res ino va do res, como a fru ti cul tu ra ir ri-
ga da, a soja dos cer ra dos e a in dús tria in te ri o ri za da, se -
jam a nova es pe ran ça do Ser tão, eles ain da têm uma di -
men são eco nô mi ca qua se seis ve zes me nor que a da
“eco no mia sem pro du ção” an tes men ci o na da.

Por ou tro lado, es ses mes mos se to res ino va do-
res, se so ma dos ao peso da ren da de apo sen ta dos e
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fun ci o ná ri os pú bli cos, já su pe ram a eco no mia agro-
pe cuá ria tra di ci o nal, de gado, fe i jão, mi lho, man di o ca
e al go dão. Isto é, os “no vos Ser tões” já são ma i o res
que os “ve lhos Ser tões”!

O au tor dis cu te as con di ções de di na mis mo e
es tag na ção da eco no mia dos Ser tões, ve lhos e no-
vos, com ên fa se na si tu a ção de hoje e nas pers pec ti-
vas para o fu tu ro pró xi mo. E isso, como ele diz, na “es -
pe ran ça de que con du za a me lhor com pre en são do
fun ci o na men to des sa eco no mia e que, por con se-
qüên cia, tam bém pos sa con tri bu ir para a ação mais
efe ti va dos go ver nos e da so ci e da de em ge ral, em
prol do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al dos Ser-
tões, mu i to em bo ra ofe re cer su ges tões e re co men da-
ções po lí ti cas não faça par te dos ob je ti vos do li vro”.

Sr. Pre si den te, Ve lhas Se cas em No vos Ser tões
é um li vro que te nho or gu lho e sa tis fa ção de di vul gar.
Inte res sa a nor des ti nos e bra si le i ros em ge ral. É for te
sua men sa gem fi nal de es pe ran ça, ao afir mar que o
fu tu ro do Semi-Ári do não re si de na per sis tên cia ou
am pli a ção da aju da, es mo las, sub sí di os ou que ou-
tros no mes te nham, para além do pre sen te men te es -
sen ci al, mas nas ati vi da des pro du ti vas e ino va do ras
de me lhor téc ni ca e de ma i or po ten ci al de di fu são de
seus pro du tos, in clu í da aí a di fu são in ter na ci o nal.

O li vro é mais um ti jo lo para a cons tru ção de um
Bra sil me lhor.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as de nún ci as so -
bre a prá ti ca de tra ba lho es cra vo no Bra sil têm se in -
ten si fi ca do nos úl ti mos me ses. Orga ni za ções não-go -
ver na men ta is, como a Co mis são Pas to ral da Ter ra –
CPT, por per ce be rem a len ti dão dos ór gãos go ver na-
men ta is no com ba te ao tra ba lho for ça do, en ca mi nha-
ram de nún cia à Orga ni za ção das Na ções Uni das.
Infe liz men te, tem sido co mum o go ver no bra si le i ro
pres tar a de vi da aten ção aos nos sos pro ble mas, so -
men te quan do as de nún ci as vêm de or ga nis mos in-
ter na ci o na is.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de uma de nún cia gra -
ve, que não pode ser re le va da nem, por co mo di da de,
cair no es que ci men to. As in for ma ções mais re cen tes
dão con ta de que 1.267 tra ba lha do res exer ce ram tra -
ba lhos não re mu ne ra dos, so men te na re gião Sul do
Pará, no ano pas sa do. Essas pes so as, ain da de acor -
do com as de nún ci as, es ta ri am dis tri bu í das por 24 fa -
zen das no ter ri tó rio pa ra en se. Vale res sal tar que os
ca sos que es ta mos aqui ci tan do, re fe rem-se a de nún-
ci as com pro va das. O nú me ro de tra ba lha do res sub-
me ti dos à con di ção de tra ba lho es cra vo, sem dú vi da

é mu i to ma i or, já que as con di ções para de nun ci ar e
apu rar a ve ra ci da de de tais prá ti cas, são pre cá ri as e
en vol vem gran de ris cos.

Além de de nun ci a rem o re gi me de es cra vi dão,
as ONGs lem bram a omis são go ver na men tal no que
con cer ne ao as sas si na to de tra ba lha do res ru ra is por
par te das mi lí ci as ar ma das, con tra ta das por gran des
fa zen de i ros e la ti fun diá ri os. A Pas to ral da Ter ra, in de-
pen den te men te da de nún cia le va da à ONU, con fir ma
o as sas si na to no Pará, de 706 tra ba lha do res ru ra is
nos úl ti mos 30 anos. Cha mo a aten ção dos no bres
Co le gas para o fato de que esse le van ta men to se re -
fe re uni ca men te ao Pará e que pode es tar de fa sa do,
da das as di fi cul da des de apu ra ção de ocor rên ci as
des sa na tu re za.

É pre ci so que as au to ri da des, ao re co nhe ce rem
a exis tên cia do tra ba lho es cra vo no Bra sil, ado tem
ações de fi ni ti vas, in fle xí ve is, para er ra di car essa de -
gra da ção, essa man cha que en ver go nha os bra si le i-
ros, que é a exis tên cia de tra ba lho es cra vo em ple no
sé cu lo XXI, numa so ci e da de pre ten sa men te de mo-
crá ti ca e ci vi li za da.

Não se tra ta, se quer, de res ta be le cer con di ções
dig nas de tra ba lho para me lho rar nos sa ima gem no
Exte ri or e pro mo ver as ex por ta ções. Tra ta-se, Sr. Pre -
si den te, de li vrar es ses bra si le i ros, ir mãos nos sos, de
uma con di ção de vida avil tan te e sem pers pec ti vas,
que se ca rac te ri za pela jor na da de su ma na de tra ba-
lho, pe las con di ções de ris co em que as ta re fas são
exe cu ta das e pela im pos si bi li da de de o tra ba lha dor
sal dar suas dí vi das para com o pa trão e ga nhar a li -
ber da de.

O Esta do do Pará, que re pre sen to nes ta Casa, é 
pal co, como se sabe, de nu me ro sos, in fin dá ve is con -
fli tos de ter ra. Assim, as de nún ci as de tra ba lho es cra-
vo, de ex plo ra ção de mão-de-obra in fan til, de vi o lên-
cia no cam po, são te mas re cor ren tes em mi nha ati vi-
da de par la men tar. Res ta ob ser var que es ses con fli-
tos, en vol ven do in te res ses fun diá ri os, se ma ni fes tam
de for ma in ten sa em di ver sos seg men tos pro du ti vos e 
em vá ri as uni da des fe de ra ti vas: nas usi nas de
cana-de-açú car de qua se todo o Nor des te; nas car vo-
a ri as mi ne i ras, onde 8 mil ho mens, mu lhe res e cri an-
ças tra ba lham em re gi me de es cra vi dão, de acor do
com a Pas to ral da Ter ra; nas fa zen das de si sal da Ba -
hia e da Pa ra í ba, onde cri an ças e adul tos são fre-
qüen te men te mu ti la dos pe las má qui nas de be ne fi ci a-
men to; nos ca na vi a is de São Pa u lo, Pa ra ná, Rio de
Ja ne i ro e Per nam bu co, en tre ou tros; nas ma de i re i ras,
nos se rin ga is e nos ga rim pos do Acre, do Ama zo nas
e no va men te do Pará, den tre ou tros.
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Se ria in cor re to di zer que nada está sen do fe i to
para co i bir a prá ti ca do tra ba lho for ça do. Tem ocor ri-
do, nos tem pos mais re cen tes, uma atu a ção con jun ta
que en vol ve o Mi nis té rio do Tra ba lho, atra vés do Gru -
po para Erra di ca ção do Tra ba lho For ça do – Ger traf e o
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, com atu a ção de Pro cu-
ra do res or ga ni za dos à ní vel Na ci o nal e com par ti ci pa-
ção tam bém da Po lí cia Fe de ral. É essa atu a ção – me ri-
tó ria mu i to mais pelo es for ço dos agen tes en vol vi dos
do que pela es tru tu ra dis po ni bi li za da para a ação fis ca-
li za do ra – que tem per mi ti do a elu ci da ção de al guns
ca sos am pla men te di vul ga dos pela im pren sa.

Ocor re, Sr. Pre si den te, que fal ta a es tru tu ra para 
a rá pi da ação dos fis ca is, que de pen de de vi a tu ras
apro pri a das e até he li cóp te ros, para fla grar os fa zen-
de i ros e ad mi nis tra do res de fa zen das na prá ti ca ile gal
do tra ba lho for ça do. Mu i tas ve zes, o es pa ço de tem po
en tre a de nún cia e a efe ti va fis ca li za ção dos au di to res
do tra ba lho de vi da men te acom pa nha dos de agen tes
da Po lí cia Fe de ral, per mi te que o de nun ci a do ocul te
as pro vas, evi tan do o fla gran te e a con se qüen te pu ni-
ção pelo ilí ci to. Nes te caso o de nun ci an te fica ex pos to
a todo tipo de sor te.

Além dis so, os ins tru men tos para a pu ni ção ain -
da são mu i to in ci pi en tes e in su fi ci en tes para co i bir a
prá ti ca de tra ba lho es cra vo, o que tor na co mum a re -
in ci dên cia.

Co nhe ce dor da fra gi li da de dos ór gãos go ver na-
men ta is no com ba te à ex plo ra ção do tra ba lho es cra-
vo, e co nhe ce dor, igual men te, da si tu a ção de im pu ni-
da de que es ti mu la essa prá ti ca, apre sen tei, em 1999,
uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção pre ven do a
pena de per di men to das gle bas onde se cons ta tar a
ex plo ra ção de tra ba lho es cra vo. O tex to pre vê, tam-
bém, a re ver são da pro pri e da de ao as sen ta men to
dos co lo nos que nela tra ba lham.

Com a apro va ção des te Egré gio Ple ná rio, a
PEC foi en ca mi nha da à Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde tra mi ta ago ra, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e de Re da ção, sob o nº 438, de 2001. 

Di an te de no vas de nún ci as re la tan do a gran de in -
ci dên cia do tra ba lho es cra vo em nos so País, faço um
ape lo ao Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta-
do Ney Lo pes e aos de ma is par la men ta res da que la
Casa, para que apro vem, o mais rá pi do pos sí vel, a Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal de nº 438, de 2001,
que tem re ce bi do o apo io dos vá ri os seg men tos que
atu am no com ba te ao tra ba lho es cra vo e que, en tre ou -
tras me di das, pre vê a ex pro pri a ção das ter ras onde se
ve ri fi car a ocor rên cia des sa ir re gu la ri da de.

Ape lo tam bém às au to ri da des com pe ten tes de
to das as es fe ras go ver na men ta is, para que, pa ra le la-

men te à tra mi ta ção da PEC, pos si bi li tem as con di ções
ma te ri a is ne ces sá ri as para que se jam in ten si fi ca das
as ações de fis ca li za ção e pu ni ção a essa prá ti ca, que
é mo ti vo de ver go nha para to dos os bra si le i ros.

De se jo ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de um ou tro
as sun to.

Nes ta se ma na, mais uma vez o go ver no fez va -
ler a sua for ça no Con gres so Na ci o nal, por um lado,
para apro var a Emen da Cons ti tu ci o nal que pror ro ga a 
co bran ça da Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men-
ta ção Fi nan ce i ra – CPMF, em pri me i ro tur no no Se na-
do Fe de ral; de ou tro lado, con se guiu evi tar a vo ta ção
de uma Me di da Pro vi só ria que tra ta da re es tru tu ra ção
da car re i ra de au di to res do Te sou ro Na ci o nal, da Pre -
vi dên cia So ci al e do Tra ba lho, fa zen do com que não
fos se atin gi do o nú me ro ne ces sá rio de par la men ta res
na Ses são con jun ta do Con gres so.

É la men tá vel, Sr. Pre si den te, que o Po der Le -
gis la ti vo con ti nue se por tan do de for ma sub ser vi en-
te ao Exe cu ti vo, apro van do so men te as ma té ri as
que in te res sam ao Go ver no, pas san do por cima
dos in te res ses do povo e da Na ção bra si le i ra, atro -
pe lan do o nos so Re gi men to Inter no e até mes mo a
Cons ti tu i ção do País.

O que se viu aqui, na úl ti ma ter ça fe i ra, na Ses -
são do Se na do que apro vou, em pri me i ro tur no, a
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal que pror ro ga a
CPMF, é mo ti vo de ver go nha para esta Casa. 

A co bran ça da CPMF, no mé ri to, já é uma aber -
ra ção e fere o in te res se da Na ção Bra si le i ra. A pre vi-
são de ar re ca da ção para o ano 2002 com a CPMF, al -
can ça a ci fra su pe ri or a R$ 18 bi lhões, sen do cer to
que, in fe liz men te, gran de par ce la do pro du to des ta ar -
re ca da ção ser vi rá para fa zer o su pe rá vit pri má rio das
con tas da União e fi nan ci ar o ca pi tal es pe cu la ti vo, em
de tri men to das ações so ci a is por par te do Esta do,
como tem ocor ri do nos anos re cen tes.

Vale aqui lem brar que a CPMF foi cri a da para
ser pro vi só ria e tor nou-se per ma nen te, sob a jus ti fi ca-
ti va de ser es sen ci al para ga ran tir os re cur sos da área 
da Sa ú de. Con tu do, a bem da ver da de, no que diz
res pe i to ao fi nan ci a men to da Sa ú de, o que tem ocor -
ri do é a re ti ra da de re cur sos or ça men tá ri os or di ná ri os
e subs ti tu í dos pe los da CPMF, ou seja, o go ver no apli -
cou um gran de ca lo te na boa-fé po pu lar.

Alguns da dos que irei apre sen tar ago ra, com-
pro vam isso. Des de 1996, o Mi nis té rio da Sa ú de pas -
sou a con tar com a CPMF como fon te de re cur sos.
Uma vez que o vo lu me de ar re ca da ção da CPMF tem
au men ta do sem pre, o que de ve ría mos es pe rar?
Obvi a men te, um au men to cor res pon den te das des-
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pe sas do Mi nis té rio com a Sa ú de. Entre tan to, ao ava -
li ar os gas tos per ca pi ta da que le Mi nis té rio, re to man-
do os da dos des de 1993, ve mos uma ir re gu la ri da de
mu i to gran de. Em 1993, os gas tos per ca pi ta eram de
R$ 102,00; em 1995 (o ano an te ri or à apro va ção da
CPMF), es tes su bi ram para R$ 143,89; em 1996, vol -
ta ram a ba i xar para R$ 123,19; al can ça ram o pa ta mar
de R$ 145,92 em 1997; mas – ve jam só – vol ta ram a
ba i xar para R$ 131,18 em 1999, em ple na vi gên cia da 
CPMF. Essa cons ta ta ção foi fe i ta por téc ni cos do
IPEA, ao ana li sar o de sem pe nho do fi nan ci a men to do 
se tor Sa ú de. Não vou nem en trar no mé ri to de ou tra
cons ta ta ção: a de que, em 1993, as des pe sas com
sa ú de re pre sen ta vam 2,11% do PIB, mas ba i xa ram
para 1,94% em 1998.

Se gun do ob ser vam os téc ni cos do IPEA, em bo-
ra a CPMF te nha sido alo ca da in te gral men te para o
Mi nis té rio da Sa ú de, na que le pri me i ro mo men to, esta 
não pro por ci o nou uma ele va ção dos re cur sos, pelo
me nos na di men são es pe ra da, em de cor rên cia da re -
du ção da par ti ci pa ção de ou tras fon tes. Se ti ves sem
sido man ti dos os mon tan tes que as ou tras fon tes
apor ta vam em 1996 – R$ 19,3 bi lhões – e a es tes
acres cen ta dos os re cur sos da CPMF, o Mi nis té rio da
Sa ú de te ria apre sen ta do um ní vel de dis pên dio to tal
de R$ 25,8 bi lhões em 1997; R$ 27,2 bi lhões em
1998; e R$ 24,3 bi lhões em 1999, va lo res mu i to su pe-
ri o res aos efe ti va men te des pen di dos.

Tudo isso de mons tra o quan to a CPMF tem ser -
vi do mu i to mais para jus ti fi car o su pe rá vit pri má rio do
go ver no do que para me lho rar o de sem pe nho de pro -
gra mas so ci a is, como o da Sa ú de, para o qual a Con -
tri bu i ção foi cri a da.

Por já sa ber que se ria di fí cil der ro tar a pror ro ga-
ção da CPMF aqui no Se na do, apre sen tei na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia uma emen da pre-
ven do que par ce la des sa tri bu ta ção fos se des ti na da
aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, para o fi nan-
ci a men to de pro gra mas de in clu são so ci al, já que, nos
úl ti mos anos, es tas uni da des fe de ra ti vas amar ga ram
enor mes per das de re ce i tas, fru to da po lí ti ca eco nô mi ca
do Go ver no Fe de ral, tais como a exo ne ra ção do ICMS
dos pro du tos “in na tu ra” e semi-ela bo ra dos, além do fa -
mi ge ra do Fun do de Esta bi li za ção Eco nô mi ca (FEF),
ape nas para ci tar dois exem plos. Isso, na con tra mão da
Cons ti tu i ção de 88, que de le gou aos es ta dos e mu ni cí-
pi os inú me ras atri bu i ções na área So ci al.

Mas veja, Sr. Pre si den te, o rolo com pres sor do
go ver no co me çou na pró pria Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Na que la opor tu ni da de a
pro pos ta de pror ro ga ção da co bran ça da CPMF pas -
sou sem emen das, con tra ri an do todo o de ba te e até

mes mo o re la tó rio apre sen ta do pelo Se na dor Ber nar-
do Ca bral.

No Ple ná rio des ta Casa, por im po si ção do go ver-
no, as ar bi tra ri e da des co me ti das fo ram ain da mais gra -
ves.Além de con fir mar o tex to que veio da Câ ma ra que
con tem pla a isen ção da CPMF nas Bol sas de Va lo res, o 
que fa vo re ce so bre tu do aos es pe cu la do res, fez, den tre
ou tras mo di fi ca ções, apro var um des ta que que re ti ra a
obri ga to ri e da de ao cum pri men to do pra zo de 90 dias
para en trar em vi gor a co bran ça da Con tri bu i ção, vi o lan-
do um di re i to do ci da dão e ain da numa cla ra vi o la ção à
nos sa Cons ti tu i ção.E ao que tudo in di ca, o go ver no pre -
ten de que as mu dan ças que es tão sen do apro va das no
Se na do não re tor nem à Câ ma ra, como é pre vis to na
Cons ti tu i ção e no Re gi men to Inter no da Casa.

Não é a pri me i ra vez que esse tipo de si tu a ção
ocor re no Con gres so, mas não po de mos ace i tar
como nor mal e de i xar de re gis trar o nos so pro tes to
e a nos sa de sa pro va ção. O go ver no tem fe i to o que
quer no Le gis la ti vo e isso pre ci sa mu dar, tra ta-se de 
uma vi o lên cia à de mo cra cia. A po pu la ção bra si le i ra,
que está acom pa nhan do os tra ba lhos des ta Casa
na TV e no rá dio, deve es tar aten ta e le var em con -
si de ra ção es ses fa tos, nas pró xi mas ele i ções.

Na ses são de quar ta-fe i ra do Con gres so Na ci-
o nal o go ver no ou tra vez fez o que quis, dan do nova 
de mons tra ção de sua for ça e ao mes mo tem po de
des res pe i to ao Le gis la ti vo e ao povo bra si le i ro. Por
von ta de ex pres sa da ma i o ria dos lí de res, foi in clu í do
na pa u ta do Con gres so a apre ci a ção da Me di da
Pro vi só ria nº 2.175-29, que tra ta da re es tru tu ra ção
da car re i ra de au di to res do Te sou ro Na ci o nal, da
Pre vi dên cia So ci al e Fis cal do Tra ba lho. Essa Me di-
da visa ade quar a es tru tu ra da car re i ra des sas ca te-
go ri as ao Pla no Di re tor da Re for ma do Esta do fe i ta
por esse mes mo go ver no. Mas como o tex to que se -
ria apre ci a do, den tre ou tras al te ra ções, re ti ra va um
pa rá gra fo que, na for ma ori gi nal, ex clu ía das van ta-
gens re mu ne ra tó ri as os apo sen ta dos e pen si o nis-
tas, não era in te res se do go ver no a apre ci a ção des -
sa MP e sim a con ti nu i da de de seus efe i tos sem
mu dan ças.

Por essa im po si ção do Exe cu ti vo, os par la men-
ta res go ver nis tas fi ze ram cor po mole e pro te la ram
ao má xi mo seus pro nun ci a men tos, para que a ses-
são atin gis se o nú me ro ne ces sá rio para vo ta ção da
ma té ria e, des se modo, fa ci li tar o seu adi a men to. Foi 
um des res pe i to às en ti da des e aos ser vi do res pú bli-
cos que mi gra ram do Bra sil in te i ro para acom pa nhar
a vo ta ção da Me di da Pro vi só ria que diz res pe i to às
suas car re i ras pro fis si o na is.
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Não que ro me alon gar, Sr. Pre si den te, ape nas
quis aqui evi den ci ar es ses dois fa tos: a for ma como
está sen do apro va do a pror ro ga ção da CPMF e as ar-
ti ma nhas uti li za das pelo go ver no para pro te lar ao má -
xi mo apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria que re es tru tu-
ra a car re i ra dos au di to res. É bom que a po pu la ção
bra si le i ra es te ja acom pa nhan do tudo isso e faça ela
mes mo o jul ga men to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a san ção pre si-
den ci al à Lei nº 10.455, as si na da em 13 de maio des -
te ano, data em que, co in ci den te men te, se co me mo-
rou o Dia dos Di re i tos Hu ma nos, não re ce beu a aten -
ção e o des ta que me re ci dos. Per mi tam-me, por tan to,
re to mar a ques tão para res ga tar um pou co da im por-
tân cia e da re le vân cia que lhe são de vi das.

Con for me sa be mos, a Lei nº 10.455, de 13/05/02 
mo di fi ca o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26/09/95, de fen-
den do o afas ta men to ime di a to do agres sor do seu lar,
em caso de vi o lên cia do més ti ca. À pri me i ra vis ta, a
pro vi dên cia pode pa re cer de va lor ape nas sim bó li co.
Entre tan to, os que co nhe cem os me ca nis mos e os nú -
me ros da vi o lên cia do més ti ca con tra a mu lher po dem
ava li ar, de vi da men te, a sua im por tân cia.

Na ver da de, essa in com pre en são ocul ta uma
ou tra evi dên cia: o com ba te à vi o lên cia do més ti ca e
con tra a mu lher ain da não en trou na agen da da so ci e-
da de bra si le i ra, nem na pa u ta da im pren sa, com o
peso que o pro ble ma me re ce.

Se gun do a So ci e da de Mun di al de Vi ti mo lo gia,
que pes qui sou a vi o lên cia do més ti ca em 138 mil mu -
lhe res de 54 pa í ses, 23% das mu lhe res bra si le i ras es -
tão su je i tas à vi o lên cia do més ti ca.

A cada qua tro mi nu tos, uma mu lher é agre di da
em seu pró prio lar, por uma pes soa com quem man -
tém uma re la ção de afe to.

As es ta tís ti cas dis po ní ve is e os re gis tros nas
De le ga ci as Espe ci a li za das de Cri mes con tra a Mu-
lher de mons tram que 70% dos in ci den tes acon te cem
den tro de casa e que o agres sor é o pró prio ma ri do ou 
com pa nhe i ro.

Mais de 40% das vi o lên ci as re sul tam em le sões
cor po ra is gra ves, de cor ren tes de so cos, ta pas, chu-
tes, amar ra men tos, que i ma du ras, es pan ca men tos e
es tran gu la men tos.

O Bra sil é o País que mais so fre com a vi o lên cia
do més ti ca, per den do até 10,5% do seu Pro du to Inter no
Bru to (PIB) com des pe sas de cor ren tes do pro ble ma.

Nes se con tex to, a Lei 9.099, de 26/09/95 cons ti-
tu iu um ver da de i ro avan ço no mun do ju rí di co, na me -
di da em que in tro du ziu um mo de lo con sen su al que
bus ca, pri o ri ta ri a men te, a con ci li a ção ou o acor do.

Por ou tro lado, nos ca sos de vi o lên cia do més ti ca,
essa lei tem sido vis ta, por al guns, como re tro ces so,
por que os acor dos são cons tan tes, o agres sor man -
tém a agres são, e a ques tão não é so lu ci o na da ade -
qua da men te.

Fi can do no cam po do acor do, o agres sor man -
tém a fo lha cor ri da lim pa, mu i tas ve zes ten do como
pe na li da de pa gar uma ces ta bá si ca – ad qui ri da ge ral-
men te com o or ça men to da pró pria fa mí lia e, por tan-
to, pre ju di can do du pla men te a mu lher.

Mu i tas ve zes, nos ca sos de vi o lên cia do més ti ca
con tra a mu lher, é ne ces sá ria a sa í da da ví ti ma do lo -
cal da agres são, sob pena de es tar cor ren do ris co de
vida. Sabe-se que re ti rar a mu lher para um al ber gue é 
um úl ti mo re cur so, pois, com isso, re ti ra-se a mu lher
do seu meio, o que é uma for ma de pe na li zá-la.

Nes se sen ti do, a nova lei de ve rá pro du zir re sul ta-
dos po si ti vos. O ho mem que es pan car a mu lher no am -
bi en te do més ti co po de rá ser ex pul so de casa por de ci-
são ju di ci al. Para tan to, bas ta que a ví ti ma de agres são
pro cu re a po lí cia para re gis trar a ocor rên cia. O caso
será no ti fi ca do ime di a ta men te ao Ju di ciá rio, que po de rá
de ci dir li mi nar men te pelo afas ta men to do agres sor.

É evi den te, Sr. Pre si den te, que a me di da não re -
sol ve o pro ble ma da vi o lên cia con tra a mu lher, que
não de pen de ape nas de ações de am pa ro à mu lher.
Mas, sem dú vi da al gu ma, re pre sen ta um im por tan te
pas so na ade qua ção da le gis la ção exis ten te a res pe i-
to do as sun to.

Orgu lha-nos, por tan to, que esse pas so te nha
sido dado por ini ci a ti va de nos so par ti do e, mais ain -
da, por uma par la men tar re pre sen tan te do nos so
Esta do, a Exce len tís si ma De pu ta da Nair Xa vi er Lobo.

La men ta vel men te, a ini ci a ti va da De pu ta da
deve ter sido mo ti va da pe las es ta tís ti cas do Esta do
de Go iás, que não fo gem à ca la mi to sa re a li da de do
res to do País.

No es pa ço de 14 anos, de 1985 a 1999, fo ram
re gis tra das 33.829 ocor rên ci as na De le ga cia de Aten -
di men to à Mu lher de Go iâ nia, a ma i or par te re fe ren te
a ca sos de le são cor po ral. A ma i o ria das ví ti mas ti nha
en tre 18 e 42 anos na épo ca da ocor rên cia, e os
agres so res, en tre 20 e 45 anos.

Le van ta men tos do Cen tro de Va lo ri za ção da
Mu lher (Ce vam) em car tó ri os cri mi na is de todo o
Esta do re ve lam que, de 1989 até 2001, 1.212 mu lhe-
res fo ram as sas si na das em Go iás. A im pu ni da de é a
tô ni ca nos cri mes de ho mi cí dio que têm mu lhe res
como ví ti mas. A pes qui sa re ve la que 70% dos pro ces-
sos são ar qui va dos de fi ni ti va men te pela Jus ti ça. Ain -
da con for me o es tu do, a ma i o ria dos as sas si nos foge
do fla gran te, res pon de ao pro ces so em li ber da de, e
98% dos que che gam a jul ga men to são ab sol vi dos.

Não se pode com ba ter a vi o lên cia sem exi gir o 
fim da im pu ni da de. É fun da men tal, por exem plo,
ques ti o nar o en qua dra men to dos ca sos de vi o lên-
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cia con tra a mu lher na Lei 9.099, de 26/09/95, que
di mi nui o im pac to do pro ble ma e re duz a vi o lên cia a
uma ques tão de pou ca im por tân cia, fa vo re cen do a
im pu ni da de.

A ini ci a ti va da De pu ta da Nair Lobo, trans for ma-
da em Lei, abriu uma pe que na sen da para que se en -
con tre o ca mi nho da re for ma da le gis la ção in fra cons-
ti tu ci o nal, de for ma a ade quá-la aos no vos con ce i tos
de igual da de e eqüi da de en tre ho mens e mu lhe res.

Mu i to obri ga do!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, no Hos pi tal Sou za Agui ar, no Rio de Ja ne i ro, em
1988, o mé di co La u ro Mon te i ro Fi lho já ha via aten di-
do al gu mas cri an ças ma chu ca das, mas fi cou cho ca-
do ao as sis tir a um bebê de três me ses que so fre ra
fra tu ra do fê mur es quer do, por ter sido sus pen so por
uma das per nas. Se ma nas de po is, o bebê re a pa re-
ceu com o mes mo tipo de fra tu ra na ou tra per na.

Indig na do com essa si tu a ção, que se re pe tia
cons tan te men te, o mé di co cri ou a Asso ci a ção Bra si-
le i ra Mul ti pro fis si o nal de Pro te ção à Infân cia e à Ado -
les cên cia (Abra pia), uma Orga ni za ção Não Go ver na-
men tal (ONG) com a fi na li da de de cu i dar de ca sos de
vi o lên cia con tra cri an ças.

Com o tem po, a ONG pas sou a re ce ber de nún-
ci as de abu so e ex plo ra ção se xu al in fan to-ju ve nil e a
en ca mi nhá-las às au to ri da des com pe ten tes. Atua,
ain da, na pre ven ção des se tipo de cri me, cons ci en ti-
zan do a so ci e da de da ne ces si da de de iden ti fi ca ção e
de nún cia des ses fa tos.

Le van ta men to fe i to pela Abra pia de mons tra
que, no pri me i ro tri mes tre des te ano, hou ve um cres -
ci men to de 145% no nú me ro de de nún ci as de abu so
e ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes,
com pa ra do ao mes mo pe río do do ano an te ri or. O ma -
i or cres ci men to deve-se ao nú me ro de ca sos de abu -
so se xu al, 80% dos qua is co me ti dos por al guém a
quem a ví ti ma ama e em quem con fia. E em 62,76%,
a vi o lên cia é co me ti da por al guém da pró pria fa mí lia,
em ge ral, pais e pa dras tos.

Como 79,1% dos abu sos acon te ce ram den tro
da pró pria casa da ví ti ma, as de nún ci as ocor rem em
nú me ro re du zi do, pois a cri an ça tor na-se vul ne rá vel e 
re ce ia de nun ci ar o pro ve dor, dono da casa, com po -
der ab so lu to so bre a mu lher e os fi lhos ou en te a dos.
Essa sub no ti fi ca ção é co mum em todo o mun do. Pes -
qui sas in ter na ci o na is re ve lam que ape nas 10% dos
ca sos de abu so se xu al che gam a ser de nun ci a dos.

Ape sar de o in ces to ser a for ma mais cor ri que i ra
de abu so se xu al, exis tem ou tras for mas, como ca rí ci-

as ero ti za das, mas tur ba ção for ça da, exi bi ci o nis mo,
vi o lên cia psi co ló gi ca e se du ção da ví ti ma por meio de 
ame a ças e chan ta gens.

A di fe ren ça prin ci pal en tre abu so e ex plo ra ção
con sis te no fato de essa úl ti ma vi sar à re la ção co mer ci-
al. Exis te aí sem pre di nhe i ro en vol vi do e, em ge ral, a
pre sen ça de um ali ci a dor, en car re ga do da co mer ci a li-
za ção en tre o fre guês e o me nor. Essa for ma de agres -
são a cri an ças e ado les cen tes de cor re prin ci pal men te
da mi sé ria e de uma ex ten sa e lu cra ti va rede de do nos
de agên ci as de tu ris mo, ho téis e mo to ris tas de táxi. São
co nhe ci dos ca sos de ofe re ci men to de me ni nas de 8
anos a ca mi nho ne i ros nas es tra das, a pre ço vil. 

Ou tro as pec to pre o cu pan te é a po pu la ri za ção da
Inter net, um ver da de i ro pa ra í so para a pe do fi lia e para a 
ex plo ra ção se xu al. Das 198 de nún ci as re ce bi das este
ano, 43,43% re fe rem-se ao mun do vir tu al. Me ni nas, en -
tre 12 e 18 anos, são as ma i o res ví ti mas. Há uma ten -
dên cia de a Inter net se trans for mar no prin ci pal es pa ço
de di fu são da pe do fi lia e da ex plo ra ção se xu al.

A Inter net Watch Foun da ti on, uma ONG que luta 
con tra os abu sos na Inter net, re ce beu, só no ano pas -
sa do, 11.357 de nún ci as de si tes com ima gens de pe -
do fi lia, mas só con se guiu o fe cha men to de 3.332.
Como uma pá gi na pode ser mo di fi ca da a cada 15 se -
gun dos, a ins pe ção tor na-se di fí cil.

O as sun to as su me ma i or gra vi da de quan do há
to tal fal ta de con tro le na di fu são de ima gens. Por suas 
ca rac te rís ti cas pró pri as, a in ter net im põe di fi cul da des
para lo ca li za ção des ses cri mes e di fi cul ta a pu ni ção
dos en vol vi dos.

No dia 18 de maio pas sa do, Dia Na ci o nal de Com -
ba te ao Abu so e à Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e
Ado les cen tes, a Abra pia lan çou uma car ti lha en si nan do
aos pais como ori en tar os fi lhos con tra a vi o lên cia. Pela
pri me i ra vez fo ram tra ta dos te mas atu a is como pe do fi lia,
por no gra fia na Inter net e abu so se xu al por pes so as co-
nhe ci das da cri an ça; a prin ci pal for ma de vi o lên cia co me-
ti da con tra me ni nas e me ni nos.

Alguns pro je tos, no Bra sil, ca mi nham pelo rumo
cer to. Entre eles, a arte para in te grar os ado les cen tes de
Sal va dor; um ga rim po que pro cu ra um fu tu ro es tá vel
para as cri an ças em Ron dô nia; a luta con tra a vi o lên cia
do més ti ca e abu so se xu al no ABC, da Gran de São Pa u lo
e os clu bes de ci da da nia em São João do Me ri ti, na Ba i-
xa da Flu mi nen se, fo ram pre mi a dos no ano 2000. 

Nos úl ti mos tem pos, a mí dia deu a co nhe cer al -
guns ca sos es tar re ce do res de abu so se xu al, como os 
do ofi ci al de jus ti ça José La u rin do de Sene, na Ba hia;
do mé di co Ro dri go Bar bo sa Vi la ça, em Bra sí lia; do
téc ni co de es co li nha de fu te bol João Ba tis ta Lis boa,
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em São Pa u lo; do juiz José Antô nio Ma ci el de Ari nos,
no no ro es te de Mi nas Ge ra is. O úl ti mo foi o do te ra pe-
u ta e pe di a tra Eu gê nio Chip ke vitch, acu sa do de mo -
les tar se xu al men te pa ci en tes. Essa la men tá vel lis ta
vem pro var que o abu so se xu al não acon te ce ape nas
nas clas ses mais po bres da so ci e da de.

No ano pas sa do, a Se cre ta ria de Assis tên cia
So ci al cri ou o pro gra ma Sen ti ne la, com 284 cen tros
de aten di men to es pe ci a li za do às ví ti mas de cri mes
des sa na tu re za. Alguns des ses cen tros es tão em
ple no fun ci o na men to, como o do meu Esta do, To-
can tins, que pro te ge a cri an ça e o ado les cen te da vi -
o lên cia se xu al. O pro gra ma Sen ti ne la, ela bo ra do
pela Se cre ta ria Esta du al do Tra ba lho e Ação So ci al,
com o apo io do Go ver no Fe de ral, pro por ci o na o
aten di men to a cri an ças e ado les cen tes ví ti mas da vi -
o lên cia e do abu so se xu al, es ti mu lan do a auto-es ti-
ma das ví ti mas, a fim de que pos sam en fren tar co ra-
jo sa men te essa si tu a ção.

O pro gra ma já fun ci o na em vá ri as ci da des do To-
can tins: Ara gua í na, Au gus ti nó po lis, Ara gua tins, Almas, 
Gu a raí, La je a do, Pal mas e Pa ra í so do To can tins.

Uma das ma i o res di fi cul da des en con tra das con -
sis te na cons ci en ti za ção da po pu la ção de que a cri -
an ça vi o len ta da pre ci sa de apo io e com pre en são. O
abu so e a ex plo ra ção se xu al pro vo cam um tra u ma
psí qui co pro fun do na ví ti ma e aba lam toda a fa mí lia.
Daí a im por tân cia da efe ti va par ti ci pa ção da so ci e da-
de nes se do lo ro so pro ces so, como fis cal e co la bo ra-
do ra nes sa luta in gló ria.

Ou tro pro gra ma es ta du al, o Pro gra ma Me ni-
na-Mu lher, atua na pre ven ção, tra ba lhan do com me -
ni nas de 7 a 14 anos, para que não en trem no gru po
de ris co no que se re fe re à se xu a li da de. Em Pal mas,
aten de 200 ado les cen tes, di a ri a men te, em ati vi da des
es por ti vas, ar tís ti cas e es co la res.

Este ano, o Cen tro de Assis tên cia ao Me nor de
Pal mas re a ti vou seu fun ci o na men to, aten den do, em
dois pe río dos, a 300 cri an ças ca ren tes, com ida de en -
tre qua tro e seis anos, com en si na men tos so bre edu -
ca ção, sa ú de, hi gi e ne, ori en ta ção fa mi li ar e ou tras ati-
vi da des de re cre a ção edu ca ci o nal.

To can tins ocu pa o 22º lu gar, en tre os Esta dos
bra si le i ros, na in ci dên cia des se tipo de cri me, mas
con ti nua ata can do a ques tão com se ve ri da de. O Pro -
gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til (Peti) cu i da
de 350 cri an ças. Do Pro gra ma cons ta o pro je to Ge ra-
ção de Ren da, que, em bo ra com os re pas ses do go -
ver no fe de ral atra sa dos, está mi nis tran do cur sos de
pa ni fi ca ção, cor te e cos tu ra, cos tu ra in dus tri al e ou-
tros, para que os pais apren dam uma pro fis são, ga -

nhem al gum di nhe i ro e pos sam edu car me lhor e mais
tran qüi la men te seus fi lhos.

Faz-se ne ces sá ria a união de es for ços das au to-
ri da des, das ONGs e da so ci e da de em ge ral para que
se dê cum pri men to às leis de pro te ção à cri an ça e ao
ado les cen te. A de nún cia é o prin ci pal ins tru men to
para o com ba te ao abu so e à ex plo ra ção se xu al, ao
lado da me lho ria do apa ra to ins ti tu ci o nal.

Pes qui sa re a li za da pelo Mi nis té rio da Jus ti ça
com fi nan ci a men to da ONU, de no mi na da Cir cu i to e
Cur to-Cir cu i to de mons trou a ne ces si da de de uma in -
te ra ção ma i or en tre di ver sos ór gãos go ver na men ta is,
ONGs e so ci e da de para a di mi nu i ção do pro ble ma. A
pes qui sa mos trou ain da que o flu xo de aten di men to é
fa lho, quan do se re su me ao apo io psi co ló gi co. De ve-
ria pas sar tam bém pe las po lí ti cas so ci a is de sa ú de,
tra ba lho, edu ca ção e ren da, abran gen do to das as
pes so as en vol vi das no as sun to.

Fi na li zan do, de i xa mos aqui nos so ape lo para
que o Pla no Na ci o nal de Enfren ta men to da Vi o lên cia
Se xu al Infan to-Ju ve nil, cri a do em ju nho de 2000, saia
fi nal men te do pa pel e te nha suas ver bas de fi ni das.
Com de ci são e von ta de po lí ti ca, po de re mos che gar a
uma re du ção des se es ta do de co i sas tão do lo ro so.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na
des ta Casa, nes ta opor tu ni da de, com o pro pó si to de
co men tar a ques tão dos li vros di dá ti cos edi ta dos sob
su per vi são do Mi nis té rio da Edu ca ção, tema que con -
si de ro dos mais fun da men ta is para o ple no de sen vol-
vi men to so ci al de nos so País.

A qua li da de do ma te ri al dis tri bu í do nas es co las
pú bli cas bra si le i ras tem sido ques ti o na da, não de for -
ma aço da da e in con se qüen te, mas ao am pa ro de es -
tu dos téc ni cos e di dá ti cos, as si na dos pe los mais res -
pe i ta dos pe da go gos bra si le i ros.

O im pres si o nan te vo lu me de 150 mi lhões de
exem pla res anu a is re pre sen ta, in du bi ta vel men te, um
atra en te mer ca do para o se tor edi to ri al, o que tem
oca si o na do a ge ra ção de mais de qui nhen tos no vos
tí tu los a cada ano.

Por ou tro lado, é fun da men tal que se es te ja con -
fi gu ran do um ce ná rio de qua li da de e per ti nên cia das
pu bli ca ções, em re la ção às ne ces si da des atu a li za das
da so ci e da de bra si le i ra e de seus es tu dan tes.

Di ver sas são as fon tes de per da de qua li da de
no li vro di dá ti co, ca ben do res sal tar a ine xa ti dão de
con te ú do, a in clu são de va lo res pre con ce i tu o sos ou
dis tan tes da re a li da de na ci o nal, a não-atu a li za ção
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das in for ma ções e a ina de qua ção re da ci o nal e de for-
ma to grá fi co.

As ciên ci as exa tas são as mais atin gi das pe los
er ros de con te ú do, tan to no de sen vol vi men to dos te -
mas, como na for mu la ção e so lu ção de exer cí ci os, o
que con duz, no mí ni mo, a uma gran de in se gu ran ça
para os do cen tes e pais, uma vez que se re ves te de
ma i or res pon sa bi li da de ain da a po si ção de dis cor-
dân cia em re la ção aos tex tos de re fe rên cia.

Os va lo res pre con ce i tu o sos são tam bém bas-
tan te pre sen tes nos li vros di dá ti cos, prin ci pal men te
nos que ver sam so bre as hu ma ni da des, sen do no tó-
ria, por exem plo, a au sên cia qua se ab so lu ta de per so-
na gens ne gros nas ilus tra ções, o que é in com pa tí vel
com a mis ci ge na ção ra ci al bra si le i ra, ex pos ta de ma -
ne i ra bas tan te cla ra no cen so de 2000.

Ain da no cam po dos pre con ce i tos, a to ta li da de
dos li vros que se re fe rem à fa mí lia con ce i tu am-na como
uma co mu ni da de che fi a da por um ho mem, es que cen-
do-se de que o cen so tam bém nos mos trou a exis tên cia
de me ta de das fa mí li as che fi a das por uma mu lher.

Da mes ma for ma, fa tos e per so na gens his tó ri-
cos são des cri tos de for ma par ci al, sob uma óti ca de
pes qui sa e ava li a ção que li mi ta as al ter na ti vas de for -
mu la ção de ju í zos pe los es tu dan tes, con di ci o nan do
sua for ma ção de pen sa men to crí ti co so bre o mun do
que nos cer ca.

A in for ma ção de sa tu a li za da no li vro di dá ti co é
tam bém um fa tor crí ti co de per da de qua li da de e, no
mo men to em que a Inter net já se tor na aces sí vel à
sig ni fi ca ti va par ce la de nos sa po pu la ção es tu dan til, a
ma nu ten ção sis te má ti ca dos con te ú dos é, in clu si ve,
fa tor de so bre vi vên cia do li vro como ins tru men to de
apren di za gem.

Fi nal men te, uma pa la vra es pe ci al deve ser de di-
ca da à me to do lo gia de uso do li vro, no que tan ge à
sua ade qua ção de lin gua gem e for ma to grá fi co ao
con tin gen te etá rio e se ri al de seus usuá ri os.

A com pa ti bi li da de da es cri ta com a pos si bi li da-
de for mal de le i tu ra agra dá vel pe los alu nos, em fun -
ção dos co nhe ci men tos já ad qui ri dos de nos sa lín-
gua, é fa tor de atra ti vi da de para o li vro di dá ti co e, no
caso opos to, de to tal aver são ao seu uso.

A per ti nên cia e opor tu ni da de de uso de ilus tra-
ções tam bém deve ser for te men te en fa ti za da, não só
ao am pa ro do an ti go di ta do de que “uma ima gem vale 
mil pa la vras”, mas re co nhe cen do efe ti va men te que a
ilus tra ção tem um po der de se du ção para o tema
abor da do, prin ci pal men te na pri me i ra in fân cia.

Po de ria es ten der-me du ran te lon go tem po so-
bre o tema, mas o fun da men tal é que pre ci sa mos re -

do brar os cu i da dos em re la ção à ques tão da qua li da-
de do li vro di dá ti co bra si le i ro.

O Mi nis té rio da Edu ca ção ini ci ou, em 1996, a
ava li a ção dos li vros di dá ti cos do en si no fun da men tal,
pro vi dên cia que já deu fru tos e que pre ci sa ser ago ra
es ten di da ao en si no mé dio. No en tan to, é im pe ri o so
que se jam es tru tu ra dos os pi la res me to do ló gi cos
para a ge ra ção de li vros di dá ti cos.

Para tan to de ve mos in clu ir, nos cur rí cu los de pe -
da go gia e dos cur sos de ha bi li ta ção ao ma gis té rio, a
dis ci pli na de edi to ra ção de li vros di dá ti cos, que irá
per mi tir que os no vos mes tres, nos sos mais na tu ra is
can di da tos a au to res, to mem co nhe ci men to das téc -
ni cas que ga ran tam a qua li da de de suas obras, des de
sua ge ra ção.

Da mes ma for ma, de ve ría mos ter ou vi do ri as es -
pe cí fi cas para o li vro di dá ti co, no MEC e nas se cre ta-
ri as es ta du a is de edu ca ção, que pu des sem re ce ber e
ava li ar as crí ti cas, sub me ten do-as aos edi to res, para
as de vi das cor re ções, sem as qua is, in clu si ve, po-
der-se-ia im pe dir a dis tri bu i ção do li vro apon ta do, no
ano le ti vo sub se qüen te.

Faço es tas mi nhas con si de ra ções, que pre ten-
do en ca mi nhar às au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, na 
cer te za de que to dos os es for ços em prol da me lho ria
de nos sa edu ca ção se re fle tem di re ta men te na qua li-
da de de vida que que re mos le gar aos bra si le i ros das
pró xi mas ge ra ções.

Assim, pro pug nar por um bom li vro di dá ti co é
tra ba lhar para a boa for ma ção dos bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, li com sa tis fa ção,
re cen te men te, ma té ria jor na lís ti ca em que o Mi nis tro
Mar co Au ré lio Mel lo, ocu pan do a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, in te ri na men te, de fen deu em um se mi ná rio
so bre de mo cra cia e im pren sa, re a li za do pela Asso ci-
a ção Na ci o nal dos Jor na is – a ANJ – a ex tin ção do
voto obri ga tó rio.

Tal ma ni fes ta ção pú bli ca sur giu em de cor rên cia
da in da ga ção que lhe foi fe i ta acer ca da ação dos
mar que te i ros nas cam pa nhas ele i to ra is.

Para o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
os mar que te i ros aca bam “cons tru in do uma ima gem
ir re al”, por que não se re ve lam as pro pos tas dos can -
di da tos, a for ma ção de les e mu i to me nos os ob je ti vos
que pre ten dem al can çar no exer cí cio do man da to.

Se gun do o pon to de vis ta da que le ele va do ma -
gis tra do, “a pro ble má ti ca é cul tu ral e tal vez pu dés se-
mos, para mi ti gá-la, pen sar num voto fa cul ta ti vo”, ob -
ser van do que pou cos pa ram para per ce ber a im por-
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tân cia do voto e qua se sem pre o com pa re ci men to às
ur nas tem como ob je ti vo ape nas o aten di men to a
uma im po si ção le gal.

Com par ti lho ple na men te com a tese es po sa da
pelo Mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo.

E tan to é as sim, Sr. Pre si den te, que em 16 de
Abril de 1999 – já ten do de cor ri dos três anos, por tan-
to – to mei a ini ci a ti va de apre sen tar a esta casa a
PEC nº 31/1999, com o pro pó si to de tor nar fa cul ta ti vo
o voto.

Aci ma de tudo, Sr. Pre si den te, tra ta va-se de es -
co i mar a Cons ti tu i ção Fe de ral de uma das suas con -
tra di ções mais aber ran tes, qual seja: a obri ga to ri e da-
de do exer cí cio de um di re i to.

A es co lha dos re pre sen tan tes do povo, por meio 
do voto di re to e se cre to, com igual va lor para to dos
cons ti tui, cer ta men te, um dos pa ta ma res mais ele va-
dos do pro ces so de mo crá ti co e uma das mais im por-
tan tes ex pres sões do exer cí cio da ci da da nia. Mas é
di re i to – não é de ver – e, como tal, não pode ser obri -
ga tó rio; está su bor di na do ao grau de cons ciên cia cí vi-
ca, po lí ti ca e so ci al al can ça do pelo in di ví duo.

O alis ta men to ele i to ral, po rém, deve ser obri ga-
tó rio, para que os ele i to res po ten ci a is pos sam es tar
le gal men te ha bi li ta dos a par ti ci par do pro ces so ele i-
to ral, des de que mo ti va dos para tal.

Com re la ção ao voto obri ga tó rio ou fa cul ta ti vo, é 
im por tan te des ta car que nas prin ci pa is de mo cra ci as
re pre sen ta ti vas o voto é, sem pre, fa cul ta ti vo.

Cons ta ta-se, de fato, uma cor re la ção en tre o
voto obri ga tó rio e o au to ri ta ris mo po lí ti co.

Com efe i to, os pa í ses nos qua is o voto é obri ga-
tó rio são aque les onde mais ve zes as cons ti tu i ções
fo ram ras ga das e onde mais ve zes o ar bí trio im pe rou.

O voto fa cul ta ti vo é, sem dú vi da, Sr. Pre si den te,
mais de mo crá ti co e au fe re me lhor a von ta de do ele i tor.

Faço mi nhas as pa la vras do emi nen te Se na dor
José Fo ga ça, se gun do as qua is o voto obri ga tó rio é
uma ten dên cia ao re tro ces so, ao atra so, por que po -
de mos obri gar um ci da dão a vo tar, mas não há quem
o obri gue a se de ter, a es tu dar, a ana li sar, a ava li ar
um as sun to com ple xo, como é o sis te ma de go ver no,
por exem plo. Cer tas pes so as se in te res sam e ou tras
não. Aliás, como bem lem bra o no bre Se na dor José
Fo ga ça, o de sin te res se por de ter mi na do as sun to é
um di re i to ins ti tu ci o nal do ci da dão.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, a ado ção do voto fa -
cul ta ti vo é uma ques tão que afli ge mais os po lí ti cos
que os ci da dãos, haja vis ta que pes qui sas re a li za das
so bre o tema dão con ta de que a ma i o ria da po pu la-

ção bra si le i ra não só apóia o voto fa cul ta ti vo, como re -
pu dia o obri ga tó rio.

Pes qui sa le va da a efe i to em 1995, pelo Insti tu to
Vox Po pu li, apon tou que 67% dos con sul ta dos opi na-
ram fa vo ra vel men te à ado ção do voto fa cul ta ti vo, sen -
do re le van te ob ser var que 60% dos en tre vis ta dos vo -
ta ri am, mes mo sen do o voto fa cul ta ti vo.

Vá ri as ou tras pes qui sas con fir ma ram a pre fe-
rên cia do ele i tor pela ado ção do voto fa cul ta ti vo, ca -
ben do des ta car uma le va da a efe i to pela Rede Glo bo
(atra vés do pro gra ma do mi ni cal, Fan tás ti co), re a li za-
da já no pe río do ele i to ral de 1998; se gun do a qual
80% dos pes qui sa dos são fa vo rá ve is à ado ção do
voto fa cul ta ti vo.

Pre o cu pam-se, al guns, com o ele va do ín di ce de 
abs ten ção que po de ria ad vir da ado ção do voto fa cul-
ta ti vo, em si nal de pro tes to, o que co lo ca ria em ris co a 
le gi ti mi da de dos ele i tos.

To da via, Sr. Pre si den te, os re la tó ri os do TSE es -
tão a con fir mar que o so ma tó rio dos vo tos nu los e em
bran co e as abs ten ções nas di ver sas ele i ções atin ge
nú me ro de ele va da mon ta (40% já nas ele i ções pre si-
den ci a is de 1998 e cer ca de 38% nas ele i ções para
go ver na do res).

Não obs tan te as ar gu men ta ções aqui apre sen-
ta das, con for me de ter mi na a Cons ti tu i ção em vi gor, o
voto con ti nua obri ga tó rio para os ma i o res de 18 anos.
Esta é a nor ma cons tan te do Ca pí tu lo IV – Dos Di re i-
tos Po lí ti cos – da Cons ti tu i ção Fe de ral.

To da via, Sr. Pre si den te, in va ri a vel men te, após
todo o pro ces so ele i to ral, apro va mos pro po si ções
que anis ti am os ele i to res que de i xam de vo tar nas
ele i ções.

De 1947 até hoje, ti ve mos 20 pro je tos de anis tia.
Exem plos mais re cen tes des ta afir ma ti va são o

PLC nº 95, de 1995, trans for ma do em nor ma ju rí di ca,
que anis ti ou os dé bi tos dos ele i to res que de i xa ram de
vo tar nas ele i ções de 03 de Ou tu bro e 15 de No vem bro
dos anos de 1992 e 1994, bem como as pro po si ções re -
fe ren tes às ele i ções pos te ri o res (1996 e 1998).

Assim, Sr. Pre si den te, fi cam os “ele i to res fal to-
sos”, isen tos das san ções pre vis tas na lei. Ne nhum
de nós co nhe ce al guém que te nha sido pu ni do ou re -
ce bi do pena por ter de i xa do de vo tar. Por isso mes mo,
em cer to sen ti do, po de mos afir mar que o voto no Bra -
sil, já de há mu i to, é fa cul ta ti vo.

Mi nha pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção ti nha
como um dos ob je ti vos eli mi nar esse pro ce di men to, sa bi-
da men te cus to so tan to para o pro ces so le gis la ti vo, quan -
to para os co fres da União, em face das des pe sas en vol-
vi das no pro ces sa men to das pro po si ções de anis tia.
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À mi nha pro pos ta jun ta ram-se vá ri as ou tras ori gi-
na das tan to do Se na do e prin ci pal men te da Câ ma ra
dos De pu ta dos e que, fi nal men te, re sul ta ram na PEC nº 
44/1999 que, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia do Se na do Fe de ral me re ceu pa re cer fa vo rá-
vel do seu re la tor, o emi nen te Se na dor Iris Re zen de.

Se gun do pude ve ri fi car, Sr. Pre si den te, a ma té-
ria acha-se pron ta para ser in clu í da na pa u ta de vo -
ta ção da CCJ.

Faço um ape lo, des ta tri bu na, ao emi nen te Se -
na dor Ber nar do Ca bral, para que se dê en ca mi nha-
men to à mes ma.

É o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do!

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do do
To can tins teve a hon ra de re ce ber, na se ma na pas-
sa da, a vi si ta do em ba i xa dor do Irã no Bra sil, Man-
sour Mo a za mi. Em en con tro com em pre sá ri os to-
can ti nen ses o di plo ma ta ira ni a no ma ni fes tou o in te-
res se da que le país em es ta be le cer par ce ri as com o
nos so es ta do e de in ten si fi car o co mér cio bi la te ral
en tre o Irã e o Bra sil. O in te res se foi ta ma nho que já
se acer tou a vi si ta de uma Mis são Co mer ci al do Irã
ao To can tins para bre ve, oca sião em que in ves ti do-
res ira ni a nos po de rão co nhe cer de per to as po ten ci-
a li da des do Esta do. Os se to res da cons tru ção ci vil,
imo bi liá rio e ho te la ria es tão na mira dos em pre sá ri-
os da que le país, que tem in te res se em fir mar jo-
int-ven tu res com em pre sas lo ca is para ne gó ci os fu -
tu ros. O em ba i xa dor re for çou o in te res se do Irã em
com prar car ne bo vi na, fran go, pro du tos ele trô ni cos e 
tec no lo gi as do Bra sil, itens que já são im por ta dos
por aque le país. Além de in ves ti men tos na cons tru-
ção ci vil, ele vê a pos si bi li da de de par ce ri as na in-
dus tri a li za ção de ali men tos. O fato de o Irã vi ver a
ex pec ta ti va de um cres ci men to do Pro du to Inter no
Bru to em 6% este ano leva à cer te za de que a base
de con su mo da po pu la ção ira ni a na au men ta rá sig ni-
fi ca ti va men te, o que vai de man dar um vo lu me ma i or
de pro du tos.

Se no ano pas sa do o vo lu me de ne gó ci os bi la-
te ra is en tre os dois pa í ses atin giu a ci fra de US$1
bi lhão, ten do as ex por ta ções bra si le i ras so ma do
cer ca de US$650 mi lhões, o em ba i xa dor vê po ten ci-
al das duas par tes para am pli ar essa ci fra para
US$2 bi lhões. O Bra sil ven de para o Irã car ne bo vi-
na, fran go, ce lu lo se, açú car e soja e com pra ba si ca-
men te pe tró leo e de ri va dos pe tro quí mi cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi si ta de 
re pre sen tan te do go ver no ira ni a no ao To can tins, com
a fi na li da de de co nhe cer as po ten ci a li da des eco nô mi-
cas do Esta do, e a pos si bi li da de do es ta be le ci men to
de par ce ri as é sem dú vi da ne nhu ma um fato re le van-
te. De mons tra o in te res se de uma na ção ami ga de in -
ten si fi car o co mér cio bi la te ral com o Bra sil. Para o To-
can tins, es pe ci fi ca men te, re pre sen ta a opor tu ni da de
de, por in ter mé dio de in ves ti men tos ex ter nos, au men-
tar a sua pro du ção e de sen vol ver a sua eco no mia,
com a con se qüen te ge ra ção de em pre go e ren da. De -
no ta, ain da, que o go ver no do Esta do está no ca mi-
nho cer to, qual seja, a bus ca cons tan te de par ce ri as
com a ini ci a ti va pri va da de modo a cri ar as con di ções
do seu de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Não é a
toa que o slo gan do go ver no do To can tins é o “Esta do
da li vre ini ci a ti va e da jus ti ça so ci al”. Esse tem sido o
ob je ti vo per se gui do com gran de êxi to pelo Go ver na-
dor Si que i ra Cam pos, que, no seu ter ce i ro man da to à
fren te do Esta do, con se guiu pro mo ver uma ver da de i-
ra re vo lu ção na ou tro ra re gião nor te de Go iás, ofe re-
cen do à po pu la ção obras de in fra-es tru tu ra bá si ca,
so bre tu do nos se to res de ener gia e trans por tes.

Não exis te, Sr. Pre si den te, ou tra ma ne i ra de
bus car o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al de um 
país se não por in ter mé dio de sua in ser ção no mer -
ca do mun di al. Com o fe nô me no da glo ba li za ção, as
eco no mi as es tão in trin se ca men te re la ci o na das. De-
pen de mos cada vez mais do ca pi tal ex ter no e da in -
ten si fi ca ção de par ce ri as com in ves ti do res dis pos tos
a apli car no au men to da pro du ção. É pre ci so am pli ar
a pa u ta de ex por ta ções, re du zir o dé fi cit da ba lan ça
co mer ci al e fa zer o País vol tar a cres cer em ín di ces
com pa tí ve is com o seu po ten ci al eco nô mi co. Cabe
ao go ver no cri ar o am bi en te fa vo rá vel para que es-
sas ex pec ta ti vas se con cre ti zem. Mu i to se tem fe i to
nes sa di re ção, mas é pre ci so fa zer mais. Ini ci a ti vas
como a da vi si ta de re pre sen tan te do go ver no ira ni a-
no ao To can tins me re cem re gis tro, pois re ve lam a
dis po si ção de bus car o for ta le ci men to eco nô mi co do 
nos so Esta do e a con se qüen te me lho ria da qua li da-
de de vida da sua po pu la ção.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio)  Nada mais
ha ven do a tra tar, está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 54 
mi nu tos.)

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 7 10735
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE 
 DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI) 

(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999) 
 

COMPOSIÇÃO EM ABRIL DE 2002 
 

Presidente: Deputado Aldo Rebelo 1 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA 

Deputado JUTAHY JÚNIOR   
(PSDB-BA) 

Telefones: 318-8221/7167/8224 
 

LÍDER DA MAIORIA 

Senador RENAN CALHEIROS  
(PMDB-AL) 

Telefones: 311-2261/2262 e 311-3051/3052  
 

LÍDER DA MINORIA 

Deputado JOÃO PAULO  
(PT-SP) 

Telefones: 318-5170/5172  
 

LÍDER DA MINORIA 

Senador EDUARDO SUPLICY  
(Bloco PT/PPS-SP)  
Telefones: 311-3191/3192/3873/3861/3862 
 

PRESIDENTE  
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL 

Deputado ALDO REBELO  
(Bloco PSB/PCdoB-SP) 

Telefones: 318-6992/6997/6996/6984  
 

PRESIDENTE  
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

Senador JEFFERSON PÉRES  
(PDT-AM) 
Telefones: 311-2063/2065 e 311-3259/3496 

 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SACOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
 
 

                                                           
1 Alternância feita na 1ª Reunião de 2002, realizada em 2 de abril, às 15h. 



 
 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca 
2
  

Vice-Presidente: Senador Geraldo Althoff 
3
 

PMDB 

Titulares UF Ramal  Suplentes UF Ramal 

Juvêncio da Fonseca 4 MS 1128  1. Renan Calheiros AL 2261 
Carlos Bezerra MT 2291  2. (vago) 5   
Casildo Maldaner SC 2141  3. Marluce Pinto RR 1301 
João Alberto Souza MA 4073  4. Gilvam Borges AP 2151 
Nabor Júnior AC 1478  5. Gerson Camata ES 3203 

PFL 
Geraldo Althoff 

6
 SC 2041  1. Carlos Patrocínio (PTB) 7 TO 4058 

Moreira Mendes RO 2231  2. (vago) 8   
Bello Parga 9 MA 3069  3. Mozarildo Cavalcanti RR 1160 
Waldeck Ornelas BA 2211  4. Jonas Pinheiro MT 2271 

Bloco (PSDB/PPB) 
Antero Paes de Barros (PSDB) MT 1248  1. Freitas Neto (PSDB) 10 PI 2131 
Ricardo Santos (PSDB) ES 2022  2. Romero Jucá (PSDB) RR 2111 
Benício Sampaio (PPB) 11 PI 3085  3. Reginaldo Duarte (PSDB) 12 CE 3242 

Bloco Parlamentar de Oposição (PT/PPS) 13 
Heloísa Helena (PT) AL 3197  1. Marina Silva (PT) AC 2183 
Jefferson Péres (PDT) AM 2061  2. Paulo Hartung (PSB) 14 ES 1129 

PSB 
Roberto Saturnino (PT) 15 RJ 4229  1. Ademir Andrade PA 2101 

Senador Romeu Tuma – Corregedor do Senado (PFL/SP) (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) – Ramal 2051 
Atualizada em 28.5.2002 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SACOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-3265 
 

                                                           
2
 Em 27.6.2001, na 14ª Reunião do Conselho, em sua nova composição, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Senadores Gilberto 

Mestrinho e Geraldo Althoff respectivamente (Ata publicada no DSF de 29.6.2001). Em 13.8.2001, o Senador Gilberto Mestrinho licenciou-se do 
mandato, para tratamento de saúde, tendo assumido, interinamente, a Presidência do Conselho o seu Vice-Presidente, Senador Geraldo Althoff. Na 
Sessão de 5.9.2001, o Senador Gilberto Mestrinho comunicou sua renúncia às funções de Presidente e membro do Conselho. Em 13.9.2001, na 
18ª Reunião do Conselho, foi eleito Presidente o Senador Juvêncio da Fonseca (Ata publicada no DSF de 20.9.2001). 
3 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002. 
4
 Eleito membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Sessão de 5.9.2001, em face da renúncia do Senador Gilberto Mestrinho às 

funções de Presidente e membro do Conselho, anunciada na mesma Sessão. 
5
 Vaga ocupada pelo Senador Ney Suassuna até 14.11.2001, quando comunicou, em Plenário, o seu afastamento do mandato de Senador, para 

assumir o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional. 
6 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002. 
7
 Comunicada sua filiação ao PTB na Sessão de 27.9.2001. 

8
 Vaga ocupada pelo Senador Freitas Neto até 20.11.2001, quando comunicou, em Plenário, sua renúncia às funções de membro suplente do 

Conselho pelo PFL, tendo em vista sua filiação ao PSDB, anunciada na Sessão de 9.10.2001. Na mesma Sessão de 20.11.2001, foi eleito membro 
suplente do Conselho na vaga do PSDB. 
9
 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 2.4 a 31.7.2002, conforme comunicação lida na Sessão de 24.4.2002. 

10
 Eleito na Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Geraldo Melo, que, em 6.11.2001, comunicou, em Plenário, sua renúncia às 

funções de membro suplente do Conselho. 
11

 Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha, que, na Sessão de 10.10.2001, havia comunicado seu 
desligamento do PPB e filiação ao PFL. 
12

 Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Luiz Pontes (licenciado no período de 18.4 a 16.8.2002), que havia sido eleito na 
Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Sérgio Machado, que, por sua vez, em 8.11.2001, comunicara, em Plenário, sua renúncia 
às funções de membro suplente do Conselho, tendo em vista sua filiação ao PMDB, anunciada na Sessão de 3.10.2001. 
13

 Comunicado o desligamento do PDT do Bloco Parlamentar de Oposição na Sessão de 17.4.2002. 
14

 Comunicada sua filiação ao PSB na Sessão de 8.10.2001. 
15

 Comunicada sua filiação ao PT na Sessão de 16.5.2002, tendo anunciado sua desfiliação do PSB na Sessão de 6.3.2002. 



 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA - GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  
Ramais: 3488 – 3491  Fax: 1095 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS  
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY 

Ramais: 3623  Fax: 3606 
 
 Secretários:  FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508) 
  DULCÍDIA RAMOS CALHÃO (Ramal 3514) 
  JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA 

Ramais: 3507 - Fax: 3512 
 

 Secretários: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520) 
  CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 3503) 
  MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504) 
  RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509) 
  HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
Chefe: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO 

Ramais: 4638 - 3492 - Fax: 4573 

 Secretários:  CAE - LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605) 
 
   CAS - JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ - (Ramal: 4608) 
 
   CCJ - GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972) 
 
   CE - JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 
 
   CFC - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
 
   CI - CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354) 
 
   CRE - MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777) 
 
 
        Atualizado em 12.4.2002 



COMISSÕES PERMANENTES 
(Arts. 72 e 77 RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE  
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA 

Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA 
(27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francisco Escórcio 
Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 
Gilberto Mestrinho 
João Alberto Souza 
Vago 
Gilvam Borges 
Ney Suassuna 
Wellington Roberto (1) 

DF 
MT 
SC 
AM 
MA 
 
AP 
PB 
PB 

3069/3072 
2291/2297 
2141/46 
3104/3106 
4073/4074 
 
2151/2157 
4345/4346 
3194/3195 

1 - Pedro Simon 
2 - Iris Rezende 
3 – Mauro Miranda  
4 – Sérgio Machado 
5 - Renan Calheiros 
6 – Gerson Camata 
7 – Roberto Requião 
8 – Amir Lando 
9 – Marluce Pinto 

RS 
GO 
MS 
CE 
AL 
ES 
PR 
RO 
RR 

3230/3232 
2032/39 
2221/2227 
2281/2285 
5151 
3203/3204 
2401/2407 
3130/3132 
2401/2407 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
José Agripino 
Jonas Pinheiro 
Antonio Carlos Júnior 
Paulo Souto 
Waldeck Ornelas 
Lindberg Cury 

MG 
RN 
MT 
BA 
BA 
BA 
DF 

2411/2417 
2361/2367 
2271/2272 
2191/2196 
3173/3175 
2211/2215 
2011/2017 

1 – José Jorge 
2 – Leomar Quintanilha 
3 – Moreira Mendes 
4 – Bernardo Cabral 
5 – Romeu Tuma  
6 – Adir Gentil 
7 – Maria do Carmo Alves 

PE 
TO 
RO 
AM 
SP 
SC 
SE 

1284/3245 
2071/2072 
2231/2237 
2081/2087 
2051/57 
2041/2047 
4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Romero Jucá 
Ricardo Santos 

PI 
CE 
MS 
RR 
ES 

2131/2137 
2301/2307 
2381/2387 
2111/2117 
2022/2024 

1 – José Serra 
2 – Geraldo Melo 
3 – Eduardo Siqueira Campos 
4 – Reginaldo Duarte 
5 – Ari Stadler 

SP 
RN 
TO 
CE 
SC 

2351/2352 
2371/2377 
4070/4071 
3242/3249 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
José Fogaça 
 

SP 
AL 
RS 
 

3213/3215 
3197/3199 
1207/1607 
2013/2014  

1 - José Eduardo Dutra 
2 – Paulo Hartung (cessão) 
3 – Roberto Freire 
 

SE 
ES 
PE 
 

2391/2397 
1031/1231 
2161/2164 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Lauro Campos DF 2341/2347 1 – Jefferson Péres AM 2061/2063 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 
PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Fernando Bezerra RN 2461/2464 1 – Arlindo Porto MG 2321/2327 
(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas   Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605) Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55 
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605  Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 29/05/2002. 



1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
SUBCOMISSÃO DE TURISMO 

 
 

PRESIDENTE:  SENADOR MOREIRA MENDES 
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO 

(05 TITULARES E 05 SUPLENTES) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/2152 1-ROBERTO REQUIÃO PR-2401/2407 
WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/3195 2-IRIS REZENDE GO-2032/2033 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/33 1-PAULO SOUTO BA- 3173/74 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO PSDB/PPB 
GERALDO MELO (PSDB) (2) RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS TO- 4070/71 

TITULARES SUPLENTES 
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB 

PAULO HARTUNG (1) ES-1031/1129 1-ARLINDO PORTO MG-2321/2322 
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001  
REUNIÕES:  SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO:  ( - SALA DE REUNIÕES: 311-3255 
( - SECRETARIA: 311-3516/4605 E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br 
FAX: 311-4344 ATUALIZADA EM:  22.02.2002 

 
(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em 

10.10.2001. 
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001. 
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS  

Presidente: ROMEU TUMA 
Vice-Presidente: MARINA SILVA 

(29 titulares e 29 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Maguito Vilela 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
Pedro Simon 
Juvêncio da Fonseca 
Casildo Maldaner 
Gilvam Borges 
Valmir Amaral 
João Alberto Souza 

GO 
RO 
GO 
RS 
MT 
SC 
AP 
DF 
MA 

3149/3150 
1301/4062 
2091/2097 
3230/3232 
3015/3016 
2141/2146 
2151/2157 
4064/4065 
4073/4074 

1 – Vago  
2 – Vago 
3 – Vago 
4 – Vago 
5 – Amir Lando 
6 – Carlos Bezerra 
7 – Alberto Silva 
8 – Nabor Júnior 
9 –  Francisco Escórcio 

 
 
 
 
RO 
MT 
PI 
AC 
DF 

 
 
 
 
3130/3132 
2291/2297 
3055/3057 
1478/4619 
3069/3072 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Jonas Pinheiro 
Waldeck Ornelas 
Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Maria do Carmo Alves 
Leomar Quintanilha 
Lindberg Cury 

SP 
MT 
BA 
SC 
RO 
SE 
TO 
DF 

2051/2057 
2271/2277 
2211/2215 
2041/2047 
2231/2237 
4055/4057 
2071/2072 
2011/2017 

1 – Bernardo Cabral 
2 – Paulo Souto 
3 - José Agripino 
4 – Bello Parga (2) 
5 – Antonio Carlos Júnior 

6 - Vago 
7 – Francelino Pereira 
8 – José Jorge 

AM 
BA 
RN 
MA 
BA 
 
MG 
PE 

2081/2087 
3173/3175 
2361/2367 
3069/3072 
2191/2196 
 
2411/2417 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Reginaldo Duarte 
Chico Sartori 
Ari Stadler 
Ricardo Santos 

RJ 
PI 
CE 
RO 
SC 
ES 

2431/2432 
3085/3086 
3242/3249 
2251/2258 
4200/4206 
2022/2024 

Romero Jucá 
Luiz Otávio 
Geraldo Melo 
Teotonio Vilela Filho 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 

RR 
PA 
RN 
AL 
CE 
MS 

2111/2117 
1027/4393 
2371/2377 
4093/4095 
2301/2307 
2381/2387 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Emília Fernandes 
Marina Silva 
Tião Viana 

RS 
AC 
AC 

2331/2337 
2186/2189 
3038/3493 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Heloísa Helena 
3 – Roberto Freire 

RJ 
AL 
PE 

2171/2177 
3197/99 
2161/2164 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lauro Campos 
Sebastião Rocha 

RS 
AP 

2331/2337 
2241/2247 

1 – Jefferson Peres 
2 – Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2124/2125 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Vago   

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002. 
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
 
Reuniões: Quartas–feiras  às 14:00 horas   Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: José Roberto A. Cruz Telefone da Sala de Reunião: 311-3359 

Telefones da Secretaria: 311-4608/3515   Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br  Atualizada em: 29/05/2002 



 
 
 
 

2.1) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS 
 
 
 

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATORA: Senadora Heloísa Helena 
 
 
 

PMDB 
   Marluce Pinto                                 RR – 1301/4062 
   Valmir Amaral                  DF – 4064/4065 

PFL 
   Geraldo Althoff (1)                         SC – 2041/2047 
   Maria do Carmo Alves                   SE – 4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 
   VAGO 

 BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
   Heloísa Helena                                 AL – 3197/3199 
   Emilia Fernandes                             RS – 2331/2337 
    

PDT 
                                         Sebastião Rocha                           AP – 2241/2247 

 
 

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 



 
 
 
 
 
 
 

2.2) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

 
 

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1) 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 
 
 
 

PMDB 
   JUVÊNCIO DA FONSECA  MT – 1128/1129 
   MARLUCE PINTO   RR – 1301/4062 

PFL 
   MARIA DO CARMO ALVES  SE – 4055/4057 
   WALDECK ORNELAS   BA – 2211/2217 

BLOCO PSDB/PPB 
   LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1) TO – 2071/2072 
   Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
   HELOÍSA HELENA                                   AL – 3197/3199 
                                          EMILIA FERNANDES                           RS – 2331/2337 

PDT 
   SEBASTIÃO ROCHA       AP – 2241/2247 
    
 
(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001. 
 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 06/10/1999 
ATUALIZADA EM: 03/05/2001 



 
 
 
 
 
 

2.3) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE 

 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR: 
 
 
 
 

PMDB 
   Marluce Pinto     RR – 1301/4062 
   Gilvam Borges     AP – 2151/2157 
   João Alberto Souza    MA – 4073/4074 

PFL 
   Geraldo Althoff (1)    SC – 2041/2047 
   VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
   Benício Sampaio    PI – 3085/3086 
   Freitas Neto     PI – 2131/2137 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
   Tião Viana     AC – 3038/3493 
   

PDT 
                                          Sebastião Rocha                    AP – 2241/2247 
(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 
DESIGNADA EM: 26/04/2000 

ATUALIZADA EM: 



 
 

2.4) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
 
 

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATOR: 
 

(7 Titulares e 7 Suplentes) 
 
                TITULARES          SUPLENTES   

PMDB 
 Mauro Miranda                  GO – 2095/97                            1. Casildo Maldaner                 SC – 2141/47 
 Juvêncio da Fonseca           MS – 1128/29                         2. Vago  
  

PFL 
 Lindberg Cury                    DF – 2012/15                             1. Paulo Souto                         BA – 3173/75 
 Maria do Carmo Alves       SE – 4055/57                              2. Waldeck Ornelas                BA – 2211/17  

BLOCO PSDB/PPB 
 Vago                                                                      1. Vago 
    

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 Emilia Fernandes      RS – 2331/37 
    

PDT 
                                                                                                     1. Sebastião Rocha               AP – 2241/47 
 

PSB 
            Ademir Andrade      PA – 2101/2109                                               1. Vago   
 
 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 

 
DESIGNADA EM: 03/10/2001  

ATUALIZADA EM: 09/10/2001 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ  
Presidente: BERNARDO CABRAL 

Vice-Presidente: OSMAR DIAS 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gerson Camata 
Maguito Vilela 
Iris Rezende 
Sérgio Machado 
Pedro Simon 
Amir Lando 
Roberto Requião 

ES 
GO 
GO 
CE 
RS 
RO 
PR 

3203/3204 
3149/3150 
2032/39 
2281/2285 
3230/3232 
3130/3132 
2401/2407 

1 – Marluce Pinto 
2 – Casildo Maldaner 
3 – Wellington Roberto (1) 
4 – João Alberto Souza 
5 – Carlos Bezerra 
6 – Ney Suassuna 
7 – Vago 

RR 
SC 
PB 
MA 
MT 
PB 
 

1301/4062 
2141/2146 
3194/95 
4073/4074 
2291/2297 
4345/4346 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Bernardo Cabral 
Antonio Carlos Júnior 
Francelino Pereira 
Bello Parga (2) 
Maria do Carmo Alves 
Romeu Tuma 

AM 
BA 
MG 
MA 
SE 
SP 

2081/2087 
2191/2196 
2411/17 
3069/3072 
4055/57 
2051/2057 

1 – José Jorge 
2 – Moreira Mendes 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – José Agripino 
5 –  Lindberg Cury  
6 – Leomar Quintanilha 

PE 
RO 
BA 
RN 
DF 
TO 

1284/3245 
2231/2237 
2211/2215 
2361/2667 
2011/2017 
2071/2072 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúcio Alcântara 
Luiz Otávio 
Reginaldo Duarte 
Freitas Neto 
Romero Jucá 

CE 
PA 
CE 
PI 
RR 

2301/2307 
1027/4393 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2117 

José Serra 
Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Ricardo Santos 
Ari Stadler 

SP 
RJ 
PI 
ES 
SC 

2351/2352 
2431/2432 
3085/3086 
2022/2024 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

José Eduardo Dutra 
Roberto Freire 
 

SE 
PE 
 

2391/2397 
2161/2164 
 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Marina Silva 
3 – José Fogaça 

SP 
AC 
RS 

1478/4619 
2181/2187 
1207/1607 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2121/2125 

1 – Sebastião Rocha 
 

AP 
 

2241/2247 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Paulo Hartung ES 1031/1231 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas   Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretária: Gildete Leite de Melo    Telefone da Sala de Reunião: 311-3541 
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612   Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br 

    Atualizada em  29/04/2002 



 
 
 

3.1.  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER 
NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA 
INVESTIGAÇÃO. 
 

 
PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  
RELATOR:  

(7 TITULARES E 7 SUPLENTES) 
 
 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB - 3 

    
    
    

PFL - 2 
    
    

BLOCO PSDB/PPB - 1 
    

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1 
    

 
 

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO 
 

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. SALA DE REUNIÕES:  311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA:  311-3972/4612 FAX: 311- 4315 
 E.MAIL- gildete@senado.gov.br 

  
Criada  Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, 

nos termos do Art. 73, do RISF.  
Aprovado em 15/12/1999. 
 
 
• Retirada as indicações pelas Lideranças 
•  em 6 e 13.9.2000. 
 
 

Atualizada em 30/05/2001 



 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 
Presidente: RICARDO SANTOS 

Vice-Presidente: MOREIRA MENDES 
( 27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Amir Lando  
Casildo Maldaner 
Gerson Camata 
Gilvam Borges 
Marluce Pinto 
Nabor Júnior 
José Sarney 
Valmir Amaral 
Ney Suassuna 

RO 
SC 
ES 
AP 
RR 
AC 
AP 
DF 
PB 

3130/3132 
2141/2146 
3203/3204 
2151/2157 
1301/4062 
1478/4619 
3429/3430 
4064/4065 
4345/4346 

1 – Mauro Miranda 
2 – Pedro Simon 
3 – Vago (2) 
4 – Sérgio Machado 
5 – Alberto Silva 
6 – Maguito Vilela 
7 – Juvêncio da Fonseca 
8 – Vago 
9 – Vago 

GO 
RS 
 
CE 
PI 
GO 
MT 
 
 

2091/2095 
3230/3232 
 
2281/2285 
3055/3057 
3149/50 
3015/3016 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Waldeck Ornelas 
Leomar Quintanilha 
José  Jorge 
Maria do Carmo Alves 
(Vaga cedida ao PTB) 

SC 
RO 
BA 
TO 
PE 
SE 
 

2041/2047 
2231/2237 
2211/2215 
2071/2072 
1284/3245 
4055/4057 
 

1 – Lindberg Cury 
2 – Bernardo Cabral 
3 – Francelino Pereira 
4 – Jonas Pinheiro 
5 – Romeu Tuma 
6 -  Paulo Souto 
7 – Antonio Carlos Júnior 

DF 
AM 
MG 
MT 
SP 
BA 
BA 

2011/2017 
2081/2087 
2411/2417 
2271/2272 
2051/2057 
3173/3175 
2191/2196 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Artur da Távola 
Ricardo Santos 
Teotônio Vilela Filho 
Benício Sampaio 
Reginaldo Duarte 

PI 
RJ 
ES 
AL 
PI 
CE 

2131/2137 
2431/2432 
2022/2024 
4093/4095 
3085/3086 
3242/3249 

1 – Eduardo Siqueira Campos 
2 – Lúdio Coelho 
3 – Chico Sartori 
4 – Romero Jucá 
5 – Lúcio Alcântara 
6 – Luiz Otávio 

TO 
MS 
RO 
RR 
CE 
PA 

4070/4071 
2381/2387 
2251/2258 
2111/2117 
2301/2307 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Emília Fernandes 
Marina Silva 
 

SP 
RS 
AC 
 

1478/4619 
2331/2337 
2181/2187 
 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Tião Viana 

RJ 
AC 
 

2117/2177 
3038/3493 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Álvaro Dias 
 

PR 
 

3206/3207 
 

1 – Lauro Campos 
2 – Sebastião Rocha 

DF 
AP 

2341/2347 
2241/2247 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Paulo Hartung ES 1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 

PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Arlindo Porto (por cessão do PFL) MG 2321/2327    

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002. 
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas    Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares   Telefone da Sala de Reunião: 311-3276 
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604   FAX: 311-3121   Atualizado:  29/05/2002 



 
 
 
 
 
 

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 
 

PRESIDENTE:  
(09 TITULARES) 

 
TITULARES 

PMDB 
 VAGO 
 VAGO 
 VAGO 
 

PFL 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 VAGO 
 VAGO 

 
 
 
 

 
REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES  
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604  TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276 
FAX: 311-3121 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br      ATUALIZADA EM:  
 



 
 
 
 
 
 
 

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 
PRESIDENTE: FREITAS NETO 

VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA 
 

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES 
 
 

TITULARES          SUPLENTES 
PMDB 

JOSÉ FOGAÇA (2) RS-1207/1607 1-VALMIR AMARAL DF-1962 
GERSON CAMATA ES-3203/04 2-NABOR JÚNIOR AC-1478/4619 
PEDRO SIMON RS-3232 3-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JUVÊNCIO DA FONSECA MS-3015/16 4-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 
FREITAS NETO 
FRANCELINO PEREIRA 

PI – 2131/37 
MG-2414/17 

1-GERALDO ALTHOFF (4) 
2-VAGO 

SC-2041/47 
 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 3-ROMEU TUMA SP-2051/57 
BLOCO (PSDB/PPB) 

LÚCIO ALCÂNTARA  CE-2303/08 1-VAGO  
RICARDO SANTOS ES-2022/24 2-VAGO (1)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
GERALDO CANDIDO (PT) RJ-2171/77 1-EDUARDO SUPLICY (PT) SP-3213/15 
EMÍLIA FERNANDES (PT) 
 

RS-2331/37 2-MARINA SILVA (PT) AC-2182/84 
 

PSB 
ROBERTO SATURNINO (3) RJ-4229/30 VAGO  

PDT 
 
(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001. 
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio Machado, em 
10/10/2001. 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(4) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 

REUNIÕES:  SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604  
                                           FAX: 311-3121 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 



 
 
 
 
 
 
 

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 

(BANCADA DO LIVRO) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 
 
 

TITULARES            SUPLENTES 
PMDB 

JOSÉ SARNEY AP-3429/31 1-GERSON CAMATA ES-3203/04 
MARLUCE PINTO RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 1-WALDECK ORNÉLAS BA-2211/17 
FRANCELINO PEREIRA MG-2414/17 2-MARIA DO CARMO ALVES SE-4055/57 

BLOCO (PSDB/PPB) 
RICARDO SANTOS ES-2022/24 1-FREITAS NETO PI-2131/37 
LÚCIO ALCÂNTARA CE-2303/08 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO AL-4093/95 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
EMÍLIA FERNANDES - PT RS-2331/37 1-ROBERTO SATURNINO – PT RJ-4229/30 

PDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  
FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 16/05/02 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 
 
 



 
 
 

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

 
 

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF 
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO 

 
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 
 
 

TITULARES            SUPLENTES 
PMDB 

VALMIR AMARAL DF-1962 1-MAURO MIRANDA GO-2091/92 
MAGUITO VILELA GO-1440/1132 2-AMIR LANDO RO-3130/32 

PFL 
GERALDO ALTHOFF (1) SC-2041/47 1-ROMEU TUMA SP-2051/57 
LEOMAR QUINTANILHA TO-2072/73 2-LINDBERG CURY DF-4070/71 

BLOCO (PSDB/PPB) 
BENÍCIO SAMPAIO PI-3085/87 1- CHICO SARTORI RO- 
LUIZ OTÁVIO (PPB) PA-3050/4393 2-(VAGO)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
  1-GERALDO CÂNDIDO – PT RJ-2171/77 

PDT 
ÁLVARO DIAS  PR-4059/60   
(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  
FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 
 
 
 



 
5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE 

Presidente: JEFFERSON PÉRES 
Vice-Presidente: VAGO 
(19 titulares e 19 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gilberto Mestrinho 
Iris Rezende 
João Alberto Souza 
José Sarney 
Sérgio Machado 
Valmir Amaral 

AM 
GO 
MA 
AP 
CE 
DF 

3104/3106 
2032/2039 
4073/4074 
3429/3430 
2281/2285 
1964/1965 

1 – Mauro Miranda 
2 – Francisco Escórcio  
3 – Pedro Simon 
4 – Roberto Requião 
5 – Wellington Roberto (1) 
6 – Nabor Júnior 

GO 
DF 
RS 
PR 
PB 
AC 

2091/2095 
3069/3072 
3230/3232 
2401/2407 
3194/3195 
1478/4619 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
Bernardo Cabral 
Romeu Tuma 
José Agripíno 
Moreira Mendes  

 
AM 
SP 
RN 
RO 

 
2081/2087 
2051/2057 
2361/2367 
2231/2237 
 

1 – Moreira Mendes 
2 – Bello Parga (3) 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – Adir Gentil 
5 – Paulo Souto 

RO 
MA 
BA 
SC 
BA 
 

2231/2237 
3069/3072 
2211/2215 
2041/2047 
3173/3175 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Melo 
Lúdio Coelho 
José Serra 
Ari Stadler 

RN 
MS 
SP 
SC 

2371/2377 
2381/2387 
2351/2352 
4200/4206 

Artur da Távola 
Teotônio Vilela Filho 
Freitas Neto 
Luiz Otávio 

RJ 
AL 
PI 
PA 

2431/2432 
4093/4095 
2131/2137 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido 
Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Emília Fernandes 

SP 
RS 

1478/4619 
2331/2337 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
 

AM 
 

2061/2067 
 

1 – Álvaro Dias PR 
 

3206/3207 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas    Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo   Telefone da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777   Fax: 311-3546 

        Atualizada em :29/05/2002 



 
6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI 

Presidente: ALBERTO SILVA 
Vice-Presidente: LÚDIO COELHO 

(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Fernando Ribeiro 
Francisco Escórcio 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Roberto Requião 
Marluce Pinto  

PI 
PA 
DF 
GO 
AC 
PR 
RR 

3055/3057 
2441/2447 
3069/3072 
1478/4619 
2401/2407 
1101/1201 
 

1 – Valmir Amaral 
2 – Iris Rezende 
3 – Gerson Camata 
4 – Ney Suassuna 
5 – Gilberto Mestrinho 
6 – Wellington Roberto (2) 
7 – Maguito Vilela 

DF 
GO 
ES 
PB 
AM 
PB 
GO 

1961/1066 
2032/2039 
3203/3204 
4345/4346 
3104/3106 
3139/3141 
1132/1332 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Paulo Souto 
Leomar Quintanilha 
José Jorge 
Arlindo Porto  (Cessão ao PTB) 
Lindberg Cury 

SP 
BA 
TO 
PE 
MG 
DF 

2052/2053 
3173/3175 
2071/2072 
1284/3245 
2321/2327 
2011/2017 

1 – Jonas Pinheiro 
2 – Antonio Carlos Júnior 
3 – Maria do Carmo Alves 
4 – Adir Gentil 
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao PTB) 
6 – Waldeck Ornelas 

MT 
BA 
SE 
SC 
TO 
BA 

2271/2272 
2191/2196 
4055/4057 
2041/2047 
4058/4068 
2211/2215 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúdio Coelho 
José Serra 
Teotônio Vilela Filho 
Luiz Otávio 
Eduardo Siqueira Campos 

MS 
SP 
AL 
PA 
TO 

2381/2387 
2351/2352 
4093/4095 
3050/3093 
4070//4071 

1 – Chico Sartori 
2 – Benício Sampaio 
3 – Reginaldo Duarte 
4 – Ari Stadler 
5 – Romero Jucá 

RO 
PI 
CE 
SC 
RR 

2251/2258 
3085/3086 
3242/3249 
4200/4206 
2111/2119 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido (PT) 
Heloísa Helena (PT) 
José Eduardo Dutra (PT) 
Paulo Hartung (PSB) (1) 

RJ 
AL 
SE 
ES 

2117/2177 
3197/1508 
2391/2397 
1129/7020 

1 – Emília Fernandes (PT) 
2 – Tião Viana (PT) 

RS 
AC 
 

2331/2337 
3038/3493 
 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 
 

 
 

 1 – Sebastião Rocha 
2 – Lauro Campos  

AP 
DF 

2242/2243 
2341/2347 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Roberto Saturnino (3) RJ 4229/4230 

 
(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001 
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6) 
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)  Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre 
Costa 
Secretário: Celso Parente      Telefone da Sala de Reunião: 311-3292 
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354    Fax: 311-3286 

        Atualizada em : 29/05/2002 



 
 
 
 
 

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM 
DANOS AO MEIO AMBIENTE. 

 
 

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido 
RELATOR: Senador Valmir Amaral 

 
COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES) 

 
 
TITULARES                                                                        SUPLENTES 

PMDB 
Alberto Silva  PI – 3055/57  1- Iris Rezende     GO – 2032/39  
Roberto Requião PR – 2401/07  2- Valmir Amaral     DF – 1961/66     
Gerson Camata ES – 3203/04  3- Gilberto Mestrinho    AM – 3104/06  

PFL 
Paulo Souto   BA – 3173/75   1- Mario do Carmo Alves  SE – 1306/4659 
Jonas Pinheiro  MT – 2271/77 2 – VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
Teotonio Vilela Filho   AL – 4093/95 1- Luiz Otávio             PA – 3050/3093 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS) 
Geraldo Cândido         RJ – 2171/77 1- Roberto Saturnino  RJ – 4229/30     
 

PDT 
 
REUNIÕES:  
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE  
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607      
FAX: 311-3286  - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292        
ATUALIZADA EM:  



 

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC  
Presidente: AMIR LANDO 

Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO 
(17 titulares e 9 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Juvêncio da Fonseca 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Amir Lando 

PI 
PB 
MS 
PA 
DF 
RO 

3055/3057 
4345/4346 
3015/3016 
1049 
1961/1966 
3130/3132 

1 – Gilberto Mestrinho 
2 – Francisco Escórcio 
3 – Wellington Roberto (1) 

AM 
DF 
PB 
 
 
 

3104/3106 
3069/3072 
3139/3141 
 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Antonio Carlos Júnior 
Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Jonas Pinheiro 
 

BA 
SC 
RO 
MT 
 

2191/2196 
2041/2047 
2231/2237 
2271/2272 
 

1 – Bello Parga (3) 
2 – Francelino Pereira 

MA 
MG 
 

3069/3072 
2411/2417 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Siqueira Campos 
Chico Sartori 
Romero Jucá 
 

TO 
RO 
RR 
 

4070/4071 
2251/2258 
2111/2117 
 

1 – Freitas Neto 
2 – Ricardo Santos 
 

PI 
ES 
 

2131/2137 
2022/2024 
 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
 

SP 
AL 
 

1478/4619 
3197/3199 
 

1 - José Eduardo Dutra SE 2391/2397 
 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Jefferson Péres AM 2061/2067    

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

 (1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)    Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho  
Secretário: José Francisco B. Carvalho    Telefone da Sala de Reunião: 311-3254 
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519    Fax: 311-1060 
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.                                                                               Atualizada em : 
29/05/2002 



 
 
 
 
 

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE 
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO 
PARTES O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB E  A EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA. 
 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES 

(05 TITULARES E 03 SUPLENTES) 
 
 

   
                            TITULARES        SUPLENTES 

PMDB 
ALBERTO SILVA PI-3055/57 1-WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/95 
LUIZ OTÁVIO (2) PA-

3050/4393 
  

PFL 
MOREIRA MENDES RO-2231/37 1-FREITAS NETO (1) PI-2131/37 

BLOCO (PSDB/PPB) 
VAGO (4)  1-RICARDO SANTOS                  ES-

2022/24 
BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  
PDT 

JEFFERSON PERES AM-2061/67 
 
 
 
(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e designado membro 
suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001. 
(2) Filiou-se ao PPB. 
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001. 
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando Matusalém, 
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002) 
 
REUNIÕES:   ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519          Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br 
 Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  05/03/2002 

 



 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brasileira) 

 
   PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY 

 
Presidente: Senador Roberto Requião 
Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes 
Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa 

Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes 
(18 Titulares e 18 Suplentes) 

 
 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
SENADORES 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

PMDB 
ROBERTO REQUIÃO PR ***09 311 2401 323 4198 1. PEDRO SIMON RS *** 03 311 3232 311 1018 

CASILDO MALDANER SC ###15 224-5884 323 4063 2. AMIR LANDO RO ### 15 311 3130 323 3428 

JOSÉ FOGAÇA RS *07 311 1207 223-6191 3. MARLUCE PINTO RR **8s 311 1301 225 7441 

PFL 
JORGE BORNHAUSEN (1) SC ** 04 311 4206 323 5470 1. WALDECK ORNELAS BA # 13 311 2211 323-4592 

ADIR GENTIL SC ### 05 311 2041 323 5099 2. JOSÉ JORGE PE  311-1284  

Bloco (PSDB/PPB) 
ANTERO PAES DE BARROS MT #24 311 1348 321 9470 1. LUIZ OTÁVIO PA ### 3111027 3114393 
LÚDIO COELHO MS  3112381 3112387 2. RICARDO SANTOS ES *13 311-2022 323-5625 

PT/PPS (2) 
EMÍLIA FERNANDES RS ##59 311-2331 323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM ###07 311-2061 323-3189 

PTB 
ARLINDO PORTO MG *05 311-2324 323-2537 1. VAGO     

 
(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002 
(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002. 

LEGENDA:   
  * ALA SEN. AFONSO ARINOS  # ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA  @ EDIFÍCIO PRINCIPAL 

 **ALA SEN. NILO COELHO  ## ALA SEN. TANCREDO NEVES @@ ALA SEM. RUY CARNEIRO  
 ***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA  ### ALA SEN. FELINTO MÜLLER @@@ALA SEN. DINARTE MARIZ 



 
 
 
 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 

DEPUTADOS 
NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

BLOCO PSDB/PTB 
MARISA SERRANO MS 237 318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO SC 662 318-5662 3182662 
FEU ROSA ES 960 318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS RS 956 318-5956 3182956 

BLOCO PFL/PST 
NEY LOPES RN 326 318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO PR 541 318-5541 3182541 
PAULO GOUVÊA SC 755 318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO GO 227 318-5227 3182227 

PMDB 
CONFÚCIO MOURA RO *573 318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ SC 703 318-5703 3182703 
DARCÍSIO PERONDI RS 518 318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO  PR 845 318-5845 3182845 

PT 
PAULO DELGADO MG *268 318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA PR    

PPB 
JARBAS LIMA RS 621 318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO SP 756 318-5756 3182756 

BLOCO PSB/PcdoB 
EZÍDIO PINHEIRO RS 744 318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA CE *582 318-5582 3182582 

 
LEGENDA: 

 * GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III 
 # GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II 

 
SECRETARIA DA COMISSÃO: 

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II -  SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900 

FONE: (55) (061) 318 7436  -  318 7186  -  318 8232  -  318 7433 - FAX:    (55) (061) 318 2154     
www.camara.gov.br/mercosul 

e_mail  -  cpcm@camara.gov.br 

SECRETÁRIO:  ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO 

ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO 

 
Atualizada em 29/05/2002 
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que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
João Paulo 11 para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Palmas, Estado 
do Tocantins . 185 

Requerimento n° 329, de 2002, solicitando a' 
retirada, em caráter definitivo, do Requerimento n° 
306, de 2002, que solicita a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 543, de 1999..... 292 

Evidencia a importância de se pensar acerca 
das fronteiras da Amazônia e da exportação de me
nores deste estado para a prostituição. Aparte ao Se
nador Mozarildo Cavalcanti . 299 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

Parecer n° 511, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 96, de 
2002 (n° 970/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga· cOncessão à RBN - Rede 
Brasil Norte de Comunicação Lida. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Dianópolis, Estado do Tocantins : . 65 

Apoio ao comunicado assinado pela OMe-
Organização Mundial do Comércio, pelo Banco 
Mundial e FMI, contrário à polltica protecionista 
dos palses desenvolvidos .. 284 

Lançamento, no Estado do Tocantins, de pro
jeto de seqüestro de carbono urbano que dispõe so
bre preservação da vegetação nativa, canteiros e pra
ças, por ocasião das comemorações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente .. 457 

Defesa da implantação, de fato, do Plano Na
cional de Enfrentamento da Violência Sexual Infan
to-Juvenil, criado desde junho de 2000 .. 564 

EDUARDO SUPLlCY 

Apóia as idéias levantadas pelo colega quanto 
aos recursos gerados por patrimônio público como a 
empresa Companhia Vale do Rio Doce. Aparte ao 
Senador José Eduardo Dutra . 183 

Requerimento n° 720, de 2002, solicitando, 
nos termos regimentais, voto de aplauso à Delega
ção Especial da Palestina no Brasil, pelo transcurso 
do Dia Internacional de Solidariedade para com o 
Povo Palestino : .. 269 

Satisfação com a incmão, na pauta da sessào 
do Congresso Nacional, da Medida Provisória n° 2.175, 
de 200 I, que reestrutura o plano de cargos e salários 
de auditores fiscais : .. 448 

Parabeniza o engajamento da colega quanto à 
necessidade de vigilância em rodeios para a preser
vação da integridade flsica dos animais. Aparte à 
Senadora Marina Silva ; .. S02 

EMILlA FERNANDES 

Parecer n° 512, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 115, de 
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2002 (n° 1.014/2001, na Câmara dos Deputados), que apro
. va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Atlânti

da FM de Passo Fundo Lida para explorar serviço de radio

difusão sonora em freqüência modulada na cidade de Passo
 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul... .
 

Parabeniza o colega pela iniciativa de abordar a 
questão da discriminação' principalmente aquela contra 
mulheres. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti ........ 

Campanha sobre o Dia Nacional da Famnia na Esco
la. Apelo para a aprovação, pela Câmara dos Deputados, de 
projeto que facilita o comparecimento dos pais à escola, 
sem a perda do dia de trabalho . 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo n° I, 
de 2002 (nO 1.357/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina

· ção contra a Mulher, assinado pelo Governo brasileiro 
no dia 13 de março de 2001, na sede das Nações Uni
das, em Nova Iorque . 

Defende a utilização apenas de documento oficial 
: com'o definidor do posicionamento da CNBB quanto à 

questão da assinatura do Protocolo Facultativo em pauta 
Aparte ao Senador Álvaro Dias : .. 

· Defende a assinatura do protocolo colocado em 
pauta, eSélJarecendo algumas questões quanto a ele. 
Aparte à Senadora Heloísa Helena .. 

· Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo n° 152, 
de 2002 (nO 1.661/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional, aprovado em 17 de julho de 
1998 e assinado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 
2000 . 

Realização, no Auditório Petrônio Portela do 
Senado Federal, da Conferência Nacional das Mulheres 
do Brasil . 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 
2002 (nO 5.30712001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco . 

Discorre acerca da importância da Companhia 
Vale do Rio Doce sem deixar de lembrar sua discordân
cia em relação à privatização da empresa há cinco anos. 

FERNANDO RIBEIRO 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002 (n° 407/200 I, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 100 
e 156 da Constituição Federal e o art. 81 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 
85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (precatórios, ISS, fundo composto por recursos 
oriundos de desestatização e CPMF) . 

FRANCELINO PEREIRA 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 
2002 (n° 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni-
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versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a SI" Emilia Fernandes, os Srs. 
José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
Freire, Casildo Maldaner, a SI" Marluce Pinto, os Srs. 

67 Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 
Patrocínio e a SI" Heloísa Helena. . 485 

298 FRANCISCO ESCÓRCIO 

Elogios à iniciativa do Governo do Maranhão re
ferente ao lançamento de cursinho preparatório nas Uni

304 
versidades Públicas daquele Estado, Ufrna e Uema, des
tinado aos jovens de famílias carentes . 150 

Lançamento no dia 24 de' maio último, no Estado 
do Maranhão, pelo Governador José Reinaldo Tavares, 
do Programa Luz Para Todos, que vai fornecer eletrifi
cação rural a diversos municípios daquele Estado . 282 

GERALDO MELO 
386 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 

419 que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o 
art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis

423 posições Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, 
fundo composto por recursos oriundos de desestatização 
e CPMF) ~ . 215 

GILBERTO MESTRINHO 

Parecer n° 495, de 2002, da Comissão de Rela
432 ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto e 

Decreto Legislativo nO 8, de 2002 (n° 859/200 I, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo en

480 tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Costa Rica sobre o exercício de 
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técni

481 co, celebrado em São José, em 4 de abril de 2002 . 34 
Projeto de Lei do Senado n° 151, de 2002, que al

tera os arts. 302 e 303 da Lei n~... 9.503, de 23 de setem

176 bro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a fim de 
adequar penas aplicáveis a crimes de trânsito às previs
tas no Código Penal para crimes da mesma natureza da
queles . 103 

Requerimento nO 318, de 2002, solicitando urgên
cia para o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 2002, que 
institui a Fundação Universidade Federal do Vale do 
São Francisco . 186 

Requerimento n° 321, de 2002, de iniciativa da C:,
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para 

210 
a Mensagem nO 164, de 2002, que propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação de crédito exter
no, com garantia da República Federativa do Brasil, r::::: ". 
lor total equivalente a US$35,OOO,OOO.00 (trinta e cinco mi
lhões de dólares dos Estados Unidos da América), de prin
cipal, entre o Govemo do Estado de Rondônia e a Corpora
ção Andina de Fomento - CAf, destinada a financiar, par



cialmente, o "Programa de Gerenciamento da Malha Rodo
viária do Estado de Rondônia" (Volwne lI) . 

HELOÍSA HELENA 

Defende a inclusão da emenda proposta pela Se
nadora Marina Silva, que discorre sobre a não-necessi
dade de se usar utensílios agressivos aos animais na rea
lização de rodeios. Aparte ao Senador Jonas Pinheiro. 

IRIS REZENDE 

Parecer nO 494, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 4, de 2002 (n° 8941200 I, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção 
Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroris
tas com Bombas, adotada peja Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997 e subscrita 
pelo Governo brasileiro em 12 de março de 1999 . 

Repercussão na economia brasileira da concessão 
de subsídio, pelo governo dos Estados Unidos, aos agri
cultores daquele país .. 

Requerimento n° 328, de 2002, de autoria da Se
nadora Heloísa Helena, solicitando ao Ministro de Esta
do de Defesa as infonnações que menciona .. 

JOSÉ AGRIPINO 

Parecer nO 496, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
decreto Legislativo nO 9, de 2002 (nO 1.042/2001, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América relativo à Coope· 
ração entre suas Autoridades de Defesa da Concorrência 
na Aplicação de suas Leis de Concorrência, celebrado 
em Washington, em 26 de outubro de 1999 .. 

JONAS PINHEIRO 

Projeto de Resolução n° 28, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer n° 467, de 2002, com voto contrário do Se
nador Lauro Campos), que autoriza o Govemo do Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor equi
valente a duzentos e nove milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, com Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. (Financia
mento parcial do Sistema de Trens Urbanos do Estado de 
São Paulo - 4' Linha do Metrô) .. 

Parecer n° 498, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 132, de 
2002 (n° 1.205/200 I, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à GMN 3 Publicida
de Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Diamantino, Esta
dode Mato Grosso .. 

Parecer n° 499, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 143, de 
2002 (n° 1.216/2001, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que autoriza a Associação Comunitári;; Rá
194 dio FM de Nova Olímpia a executar serviço de radiodi

fusão comunitária na cidade de Nova Olímpia, Estado 
do Mato Grosso .. 41 

Parecer n° 526, de 2002, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 164, de 
2002 (nO 397/2002, na origem), do Presidente da Re

503 pública, que encaminha pleito do Governo do Estado 
de Rondônia, solicitando autorização do Senado Fe
deral para contratar operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasi I, jun
to à Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor 
de US$35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dó
lares dos Estados Unidos da América). (Projeto de 
Resolução n° 30, de 2002) .. 275 

Preocupação com a elaboração de Decreto Legis' 
lativo pelo Governo, para regulamentar o acordo sobre 

32 
subsídio aos produtores sucroalcooleiros .. 

Elogia a atenção prestada pelo colega ao estado 
476 

do Mato Grosso e ratifica as idéias apresentadas no dis

113 
curso. Aparte ao Senador Chico Sartori .. 

Projeto de Resolução n° 30, de 2002, que autoriza 
477 

o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação 

281 
de crédito externo, com garantia da União, com a Cor
poração Andina de Fomento (CAF), no valor de trinta e 
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da Améri
ca. (Financiamento parcial do Programa de Gerencia
mento da Malha Rodoviária do Estado de Rondônia). 
Aprovado, com voto contrário do Sr. Lauro Campos ....... 492 

JOSÉ ALENCAR 

Aponta a Companhia Vale do Rio doce como 
símbolo da grandeza nacional. . 174 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 

35 
n° 18, de 2002 (nO 407/200 1, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 100 
e 156 da Constituição Federal e o art 81 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 
85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (precatórios, ISS, fundo composto por recursos 
oriundos de desestati2ação e CPMF) . 208 

JOSÉ EDUARDO DUTRA 

Esclarece fatos à época da privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce e afinna a necessidade de manter a 
empresa na linha de desenvolvimento nacional. .. 182 

JOSÉ FOGAÇA 
2 

Apóia o discurso do colega, afinnando a necessidade 
da manutenção do livre-comércio como critério justo de re
lação entre os países. Aparte ao Seoador Íris Rezende .. 115 

Reflexão sobre os critérios para a escolha dos 
candidatos à presidêncía da República .. 130 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo n° 152, 
39 de 2002 (n° 1.661/2002, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, aprovado em 17 de julho de 1998 e assi
nado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000 .. 430 



VI 

JOSE JORGE 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nO 48, de 
2002 (nO 5.307/200 I, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco . 

LEOMAR QUINTANILHA 

Proposta de Emenda à Constituição nO 55, de 
200 I, que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com o Po
der Legislativo Municipal.) . 

Luta de S. Ex" pela reintegração social dos idosos. 
Empenho da Subcomissão Permanente do Idoso, da Comis
são de Assuntos Sociais, que culminou com a criação, no úl
timo dia 13 de maio, do Conselho Nacional do Idoso .. 

Necessidade de recuperação de trecho da BR-153, 
Belém-Brasnia, que atravessa o Estado do Tocantins .. 

Registro da visita do Embaixador do Irã ao Estado do 
Tocantins, com vistas a estabelecer parcerias comerciais....... 

LINDBERG CURY 

Parecer n° 501, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 109, de 
2002 (n° 967/200 I, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Comunicação de Cachoeira Alta - GO (ACCCA) a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cachoeira Alta, Estada de Goiás. . . 

Requerimento n° 3 I6, de 2002, solicitando a dispen
sa de interstfcio e prévia distnbuição de avulsos do Parecer 
nO 476, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nO 176, de 2002, que aprova o ato 
que outorga pennissão à Rádio JK FM Ltda para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Taguatinga, Distrito Federal .. 

Requerimento n° 317, de 2002, solicitando a dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer nO 474, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo nO 45, de 2002, que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educa
tiva Apoio para executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Taguatinga, Distrito FederaL.... 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002 (n° 40712001. na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 100 
e 156 da Constituição Federal e o art. 81 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 
85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (precatórios, ISS, fundo composto por recursos 
oriundos de desestatização e CPMF) .. 

Críticas às rescisões contratuais da Ford e Ambev 
com suas concessionárias. Relato do trabalho desenvol
vido pela AFIM - Associação dos Franqueados Inde
pendentes da McDonald's . 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Comentários à publicação O Compêndio para Le
gisladores sobre Hrv/Aids, das Edições Unesco, dá 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciên
cia e Cultura, de 2000 . 

Reflexão sobre a relevância dos meios de comu
nicação no processo de democratização do País, por 
ocasião da comemoração, hoje, do Dia da I~prensa........

481 
Estudo de S. Ex' sobre as relações de gênero nos 

assentamentos rurais, com base no livro Companheiras 
de luta ou coordenadoras das panelas?, das pesquisado
ras Maria das Graças Rua e Miriam Abramovay .. 

Considerações sobre publicação do Instituto de 
Pesquisas Econômicos Aplicados - IPEA, intitulada4 "Velhas Secas em Novos Sertões" .. 

LÚDIO COELHO 

289 Requerimento n° 330, de 2002, solicitando urgên
cia para o Projeto de Lei da Câmara n° 113, de 2001, 

555 que acrescenta o Título XII ao Código Penal, dispondo 
sobre os crimes previstos em aros internacionais, e dis

568 positivo à Lei nO 9.613, de 3 de março de 1998, que dis
põe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores, a prevenção da utilizaçãdl do Sistema 
Financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
COAF e dá outras providências .. 

LUIZ OTAVIO 

Parecer n° 485, de 2002, da Comissão de Constitui
45 ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 

n° 113, de 2001 (n° 4.143/2001, na Casa de origem), que 
acrescenta o Título XII ao Código Penal, dispondo sobre os 
crimes previstos em atos internacionais, e dispositivo à Lei 
n° 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os cri
mes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a 
prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilíci

185 tos previstos nesta lei, cria o Conselho de Controle de Ativi
dade Financeiras (COAF) e dá outras providências . 

Não obstante às críticas já feitas por ele a ações 
da Companhia Vale do Rio Doce, enaltece a abrangên
cia dos programas desenvolvidos pela empresa. 

MAGUITO VILELA 
186 

Parecer n° 478, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 68, de 2002, de autoria 
do Senador Mauro Miranda, que denomina Viaduto Múcio 
Teixeira o viaduto localizado no Kín 166 da BR-06O . 

Parecer n° 479, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 82, de 2002, de 
autoria do Senador Mauro Miranda, que denomina Via

211 duto Ovídio José dos Santos o viaduto localizado nO 
Km 620 da rodovia BR-153, no Município de Morri
nhos, no Estado de Goiás .. 

Part;eer n° 505, de 2002, da Comissão de Educação, 
586 sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 63, de 2002 

(n° 1.18512001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Fundação Ol1tural Educativa Carlos Rober
to da Silva Pimenta - FUNCEC a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Unrtaí, Estado de Goiás . 



Parecer n° 507, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 87, de 
2002 (n° 1.075/200 I, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Li
berdade Acreunense a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Acreúna, Estado de Goiás . 

Parecer n° 508, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 21, de 2002 
(n° 717/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de 
Trombas - ACCTROM a executar serviço de radiodifusão 
comunitiuia na cidade de Trombas, Estado de Goiás . 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara dos 
Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e o art. 81 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 
acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias (precatórios, ISS, fundo 
composto por recursos oriundos de desestatização e CPMF). 

MARIA DO CAR.1\tlO ALVES 

Parecer nO 5 I7, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 129, de 2002 
(n° 1.169/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro 
Esplanada de Pacaernbu a executar serviço de radiodifusão 
comunitiuia na cidade de Pacaembu, Estado de São Paulo. 

MARINA SILVA 

Encaminhando a votação de Projeto de Resolução n° 
29, de 2002, que autoriza o Governo do Estado do Acre a 
contratar operação de crédito externo, com o Banco lntera
mericano de Desenvolvimento (BID) para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIO), no valor total equivalente a ses
senta e quatro milhões e oitocentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, com garantia da Repúbli
ca Federativa do Brasil. (Financiamento parcial do Progra
ma de Desenvolvimento Sustentável do Acre) . 

MARLUCE PrNTO 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nO 48, de 2002 
(nO 5.30712001, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente a República, que institui a Fundação Universidade Fe
deral do Vale do São Francisco. Aprovado, tendo usado da 
palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. José Jorge, Waldeck 
Ornélas, Nabor Júnior, Roberto Freire, Casildo Maldaner, a 
Sr" Marluce Pinto, os Srs. Francelino Pereira, Antonio Carlos 
Valadares, Carlos Patrocínio e a Sr" Heloísa Helena .. 

MAURO MIRANDA 

Parecer nO 480, de 2002, da Com issão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 32, de 2002 (n° 
4.32612001, na Casa de origem), que confere ao Govemador 
Mário Covas a designação de Patrono do Turismo Nacional.. 

Parecer nO 500, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 108, de 
2002 (nO 922/2001, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Joviânia a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Joviânia, Estado de Goiás . 43 

Parecer n° 503, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 48, de 

57 2002 (n° 1.087/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Radioclube Jor
nal Meia Ponte a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás....... 49 

Parecer n° 506, de 2002, da Comissâo de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 55, de 

59 2002 (n° 1.l35/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educa
tiva e Cultural Areias Brancas, para executar serviço de 
radiodifusão sonora ern freqüência modulada na cidade 
de Posse, Estado de Goiás . 55 

Alerta para os elevados índices de violência e in
segurança, em particular, no entorno do Distrito Federal. 
Defesa da elevação dos salários dos policiais civis em i

217 litares goianos, com equiparação aos vencimentos dos 
policiais do Distrito Federal. . 106 

Satisfação pela sanção presidencial da Lei nO 10.455, 
de 13 de maio do corrente ano, que modifica o art. 69, 
da Lei n° 9.099, defendendo o afastamento imediato do 
agressor do seu lar, ern caso de violência doméstica. 563 

MOREIRA MENDES 

77 Requerimento nO 319, de 2002, solicitando urgên
cia para o Projeto de Lei da Câmara n° n 6, de 200 I, 
que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa 
sanitária animal quando da realização de rodeio e dá ou
tras providências . 186 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nO 19, de 2002 (nO 289/2000, na Câmara dos 
Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que 
acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto 
Tenitório Federal de Rondônia aos Quadros da União . 238 

199 
Requerimento n° 326, de 2002, subscrito por lide

ranças partidárias, submetendo ao Plenário, em caráter. 
excepcional, proposta de calendário para tramitação da 
Proposta de Emenda à Constituição nO 19, de 2002 .. 242 

Parabeniza o colega pela atuação no Senado 
Federal e considera justa a homenagem prestada a ele na 
cidade de Juassaba - RO. Aparte ao Senador Chico Sartori. 477. 

Requerimento n° 337, de 2002, solicitando a in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do itern 4, seja submetida ao Plenário ern 2° lugar.. 480 

Defesa de uma política mais agressiva de assenta
484 mentos para o Estado de Rondônia . 552 

MOZARILDO CAVALCANTI 

Parecer nO 491, favorável ao requerimento n° 237 que 
pedi ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre o 
pagamento de serviços da dívida brasileira e os pagamentos 

14 efetuados ao Grupo Banco Mundial entre 1990 e 2002 .. 30 
Importância da presença do médico junto às comuni

dades carentes, conforme dernonstrado no último censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ruGE. Ne-
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cessidade de fortalecimento da interiorizaçào da medicina e 
do programa Saúde da Família do Governo Federal . 

Projeto de Lei do Senado nO 153, de 2002, que 
institui O Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências .. 

Considerações sobre os resultados divulgados 
pelo Governo Federal referentes aos indicadores s6
cio-econômicos . 

Descaso do Governo Federal com a região amazôni
ca. Abordagem sobre o artigo publicado na última revista 
IstoÉ intitulado "Meninas: Produto de Exportação", a respei
to de estudo'da,OEA que mostra o Brasil como um dos prin
cipais países no tráfico de adolescentes para prostituição........ 

NABOR JÚNIOR 

Discutindo o Projeto de Resolução n° 29, de 2002 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nO 468, de 2002, Relator: Senador 
Paulo Souto), que autoriza o Governo do Estado do Acre a 
contratar operação de crédito externo, com Banco Interame
ricano de Desenvolvimento (BIO), para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BID), no valor total equivalente a ses
senta e quatro milhões e oitocentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, com garantia da Repúbli
ca Federativa do Brasil. (Financiamento parcial do Progra
ma de Desenvolvimento Sustentável do Acre) . 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nO 48, de 
2002 (nO 5.307/2001, na Casa de origern), de iniciativa do 
Presidente a República, que institui a Fundação Universida
de Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, tendo usa
do da palavra a SI" Emília Fernandes, os Srs. José Jorge, 
Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto Freire, Casildo 
Maldaner, a SI" Marluce Pinto, os Srs. FranceJino Pereira, 
Antonio Carlos Valadares, Carlos Patrocínio e a SI" Heloísa 
Helena. . 

Re<Juerimento nO 338, de 2002, solicitando a in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do item 9, seja submetida ao Plenário em 5° lugar. . 

NEY SUASSUNA 

Parecer nO 482, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 343, de 2001 
(nO 899/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão da Rádio Caturité Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Campina Grande, Estado da Paraíba. .. 

Parecer n° 504, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 76, de 
2002 (n° 1.233/200 l, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 
ComW1itária para o Desenvolvimento de Santa Luzia 
ARCSL a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Luzia, Estado da Paraíba . 

OSMAR DIAS 

Parecer n° 486, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 2, de 2002, tendo como primeiro signatário 

o Senador Ricardo Santos, que altera o S5° do art. 212 
108 da Constituição Federal (destinação do salário-educa

ção) , ".. ;.: :.:: . 
, '. 

PAULO HARTUNG187 

Expõe a produtiva relação entre a Cojn,parhia 
Vale do Rio Doce e o estado do Espírito Santo., 

287 
PAULO SOUTO 

Projeto de Resolução nO 29, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer nO 468, de 2002), que autoriza0 Go

297 verno do Estado,do Acre a contratar operação de crédito 
externo, com Banco Interamericano de Desenvolvimen
to (BIO), para Reconstrução e Desenvolvimento (BIO), 
no valor total equivalente a sessenta e quatro milhões e 
oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da América, 
de principal, com garantia da República Federativa do 
Brasil. (Financiamento parcial do Programa de Desen
volvimento Sustentável do Acre) . 

Projeto de Resolução n° 31, de 2002, que renova 
o prazo fixado pelo art. 4° da Resolução nO 20, de 200 I, 
do Senado Federal. . 

RAMEZ TEBET 

2 Enaltece a iniciativa do colega ao versar sobre a 
necessidade da união dos países em desenvolvimento 
contra a política econômica globalizada. Aparte ao Se
nador íris Rezende . 

Discorre sobre a importância das ações sociais da 
Companhia Vale do Rio Doce . 

REGINALDO DUARTE 

Parecer nO 483, de 2002, da Comissão de Educação, 483 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 178, de 2002 
(nO 1.573/2001, na Câmara dos Deputados), ql-\e aprova o 
ato que outorga a concessão à Fundação 15 de Agosto 480 
para executar serviço de radiodifusão sons e imagens na 
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará . 

Parecer n° 514, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 12,1, de 
2002 (nO 1.104/200 [, na Câmara dos Deputados),< que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comu
nitária Simonense a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São Simão, Estado de São Paulo. 

18 Parecer n° 515, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 124, de 2002 
(nO 1.115/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rede Associada de Difusão 
Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora ern onda 
média na cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo. 

RICARDO REIS51 

Parecer n° 481, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 123, de 2002, 
que denomina Sérgio Ceotto a ponte sobre o rio Doce, 
na variante da BR-259, no Município de Colatina, Esta
do do Espírito Santo . 
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RICARDO SANTOS 

Projeto de Resolução nO 27, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer n° 466, de 2002, com voto contrário do Se

, nador Lauro Campos), que autoriza o Govemo do Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desen
volvimento (BID), no valor de cento e vinte milhões de dó
lares dos Estados Unidos da América. (Programa de Recu
pernção de Rodovias do Estado de São Paulo) . 

Parecer n° 497, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 146, de 
2002 (n° 1.223/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga a concessão à Fundação Uni
versitária de Pesquisas Econômicas e Sociais de Vila 
Velha, para executar serviço de radiodifusão sons e ima
gens na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo....... 

Centenário do romance Canaã, do escritor Graça 
· Aranha, que relata a luta de imigrantes europeus no 

Estado do Espírito Santo. "/" .. 
· Enaltece a trajetória! adaptativa e expansiva da 

Companhia do Vale do Ri6'Doce ao mercado nacional e 
internacional. 1 1 . 

Parecer nO 434, de/200I, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre a Mensagcfm n° 1\0, de 2002 (nO 24712002, 
na origem), pela qual o Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor Ricardo Oliva, 
para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Naci
onal de Vigilância Sanitária, com mandato de três anos...... 

Parecer n° 435, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre a Mensagem n° 111, de 2()()2 (n° 24812002, na 

· origem), pela qual o Presidente da República submete à deli
beração do Senado o nome do Senhor Cláudio Maieroviteh 
Pessanha Henriques, para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com mandato de 
três anos, na vaga do Senhor Luiz Felipe Moreira Lima ........ 

ROBERTO FREIRE 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 
2002 (nO 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a SI" Emilia Fernandes, os Srs. 
José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
Freire, Casildo Maldaner, a SI" Marluce Pinto, os Srs. 
Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 
Patrocínio e a S~ Heloisa Helena : . 

ROBERTO REQUIÃO 

Homenagem de pesar pelo falecimento do políti
co João Amazonas, :lcorrido semana passada .. 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal 

:'c o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (precatórios, 

IX 

ISS, fundo composto por recursos oriundos de desestati
zação e CPMF) . 214 

ROBERTO SATURNINO 

Cumprimenta o colega pela homenagem prestada 
a João Amazonas. Aparte ao Senador Roberto Requião .. 112 

Discorre sobre as conseqüências do protecionis
mo econômico em países em desenvolvimento. Aparte 
ao Senador íris Rezende . 117 

Ratifica o discurso do colega quanto à cautela na 
implantação da nova tecnologia digital. Aparte ao Sena
dor Antonio Carlos Valadares . 297 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo n° 152, 
de 2002 (n° 1.661/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, aprov'l.do em 17 de julho de 1998 e assi

37 nado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000 . 430 
Parecer n° 528, de 2002, da Comissão de Assun

tos Econômicos, sobre a Mensagem n° 123, de 2002 
123 (n° 278/2002, na origem), do Presidente da República, 

que propõe ao Senado Federal sejam autorizadas opera
ções financeiras voltadas ao reescalonamento da dívida 

171 da República de Moçambique para com a República Fe
derativa do Brasil, no montante de US$150,804,431.47 
(cento e cinqüenta milhões, oitocentos e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e um dólares norte-americanos e 
quarenta e sete centavos), com base na Ata de Entendi
mentos firmada no chamado "Clube de Paris". (Projeto 

440 de Resolução nO 32, de 2002) .. 464 

ROMERO JUCÁ 

Proposta de Emenda à Constituição nO 6, de 2002, 
que acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (ins
titui contribuição para custeio do serviço de iluminação 

441 
pública no Distrito Federal e Municípios). (Tramitando 
em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 3, de 2002) . 4 

Proposta de Emenda à Constituição nO 6, de 2002, 
que acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (ins
titui contribuição para custeio do serviço de iluminação 
pública no Distrito Federal e Municípios) .. 282 

Registro do recebimento de do.cumento da Caixa 
Econômica Federal intitulado 2001 CaiX'a Forte, a respeito 
das realizações da instituição no·ano passado .. 286 

Projeto de Lei do Senado n° 159, de 2002, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei nO 9.437, de 

483 20 de fevereiro de 1997, que institui o Sistema Nacional 
de Armas  SINARM. Às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, cabendo à última a decisão terminativa .. 384 

\\0 Importância do aumento do hível de escolaridade 
da população brasileira para assegurar a sustentabilidade 
do desenvolvimento socioeconômico e a redução das di
ferenças salariais j. ·· ·.. ·· .. ·.. · 455 

Regozijo com o lançamento, no próximo dia 15, do 
Cartão do Cidadão. Registro da realização, pelo [ncra, do 
primeiro Assentamento Feminino, localizado no Município 
de ltaquitinga, na Zona da Mata de Pernambuco .. 478 
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ROMEU TUMA 

I Parecer n° 477, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen
to n° 720, de 2001, de autoria do Senador Eduardo Su
plicy e outros Senadores, que solicita seja enviado voto 
de aplauso à Delegação Especial da Palestina no Brasil, 
pelo transcurso do Dia Internacional de Solidariedade 
para com O Povo Palestino . 

Parecer nO 502, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 94, de 
2002 (nO 1.163/200 I, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio 
Ondas Verdes de Catanduva Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Catanduva, Estado de São Paulo . 

Parecer n° 5 IO, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 30, de 
2002 (n° 956/200 I, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Águas 
Quentes de Fernandópolis Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fer
nandópolis, Estado de São Paulo .. 

Parecer n° 516, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 127, de 2002 
(n° 1.153/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural, Social e Artístico da 
Cidade de Lavínia a ex.ecutar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Lavínia, Estado de São Paulo........
 

Parecer nO 518 de 2002 da Com issão de Assuntos 
Econômicos e sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 147, 
de 200 I (n° 5.663/200 I, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos, 
no âm bito dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras 
providências .. 

Parecer nO 519, de 2002, da Comissão de Consti 
tuição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câ
mara nO 147, de 2001 (n° 5.663/2001, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre os depósitos judiciais e extraju
diciais de tributos, no âm bito dos Estados e do Distrito 
Federal, e dá outras providências . 

Requerimento nO 320, de 2002, de iniciativa de 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, solici
tando urgência para o Projeto de Lei da Câmara nO 147, 
de 200 I, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extra
judiciais de tributos, no âmbito dos Estados e do Distri
to Federal e dá outras providências . 

Encaminhando a votação do Projeto de Lei do 
Senado nO 106, de 2002, de iniciativa da Com issão Mis
ta de Segurança Pública, que dispõe sobre os crimes 
contra a pessoa, contra o patrimônio, contra os costu
mes, e dá outras providências . 

Apelo para aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n° 116, que dispõe sobre a promoção e fiscalização 
da defesa sanitária animal em rodeios, e também, do 

projeto de lei que prevê o uso de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de natureza tributária para o pagamento 
de precatórios alimentares . 447 

SEBASTIÃO ROCHA 

Congratulações à Companhia Vale do Rio Doce 
pelos 60 anos de sua criação. Realização de seminário 

7 sobre Clonagem Humana, nos próximos dias I I e 12 
do corrente, no Auditório Petrônio Portei a do Senado 
Federal. .. 154 

Realização no próximo dia 10, em Pindamonhan
gabalSP, da Convenção Nacional do PDT, quando será 
firmado compromisso de coligação com o PPS e o PTB 
para apoio à candidatura de Ciro Gomes à Presidência 

47 da República. Justificativas à apresentação de projeto de 
lei que regulamenta as relações entre fabricantes e dis
tribuidores de bebidas . 472 

TIÃO VIANA 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 

63 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/200 I, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli 
ca, que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal 
e o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (precatórios, 

75 
ISS, fundo composto por recursos oriundos de desestati 
zação e CPMF) . 212 

WALDECK ORNELAS 

Encaminhando a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 

79 dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli 
ca, que altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal 
e o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (precatóri 
os, ISS, fundo composto por recursos..oriundos de deses

79 tatização e CPMF) : .. 213 
Projeto de Lei do Senado n° 161, de 2002, que al

tera o art. 149 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 (Código Penal), para estabelecer penas ao 
crime nele tipificado e indicar as hipóteses em que se 
configura condição análoga à de escravo .. 444 

186 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 
2002 (nO 5.307/2001, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente a República, que institui a Fundação Uni
versidade Federal do Vale do São Francisco. Aprovado, 
tendo usado da palavra a Sr" Emilia Fernandes, os Srs. 

246 José Jorge, Waldeck Ornélas, Nabor Júnior, Roberto 
Freire, Casildo Maldaner, a Sr" Marluce Pinto, os Srs. 
Francelino Pereira, Antonio Carlos Valadares, Carlos 
Patrocínio e a Sr" Heloisa Helena .. 482 
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