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de Lei do Senado n° 258, de 2000, que regulamenta a 
profissão de treinador de goleiros de futebol e dá 
outras providências, nos termos da Emenda Substi· 

88 tutiva n° l-CAS, em reunião realizada em 12-12-2001. 
Seno Romeu Tuma . 126 

Ofício do Presidente d:l Comissão de Assuntos 
Sociais nO 104/2001, de 17 de dezembro último, comu
nicando a aprovação em decisão terminativa do Projeto 
de Lei do Senado n° 526, de 1999, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

88 rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comerciali
zação, a propaganda comercial, a utilização, a importa
ção e exportação, o destino final dos resíduos e embala
gens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrot6xicos, seus componentes e afms, 
e dá outras providências, em reunião realizada em 
12-12-2001. Seno Romeu Tuma .. 126 

Ofício do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos n° 90/2001, de 11 de dezembro de 2001, 
comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Senado n° 

88 87, de 1999, que dispõe sobre as receitas provenientes 
das privatizações, alterando a Lei n° 9.491, de 9 de se
tembro de 1997, e do Projeto de Lei do Senado n° 239, 
de 1999, que estabelece a obrigatoriedade de aplicação 
de, no mínimo, quarenta por cento dos recursos mTeca
dados em moeda corrente com a privatização de empre
sas controladas direta ou indiretamente pela União em 
programas sociais, alterando a Lei n° 9.491, de 9 de se

88 tembro de 1997, que tramitam em conjunto, em reunião 
realizada naquela data. Seno Lúcio Alcântara .. 432 

Ofício do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos n° 92/2001, de 11 de dezembro de 2001, 
comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n° 689, de 1999, de autoria da Senadora Maria do Cm·· 
mo Alves, que altera o art. 25 da Lei n° 8.171, de 17 de 

88 janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, em 
reunião realizada naquela data. Seno Lúcio Alcântara...... 432 

Ofício do Presidente, em exercício, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania n° 158/2001, de 12 
de dezembro de 2001, comunicando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 227, de 2001, de autoria do 
Senador Bernardo Cabral, que autoriza a União a trans
ferir ao Aeroclubc do Amazonas o domínio do bem 
imóvel a que se refere o Decreto n° 78.511, de 30 de se

50 
tembro de 1976, em reunião realizada naquela data. Seno 
Osmar Dias .. 432 

PARECERES 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre a Mensagem n° 222, de 2001 (n° 
1.039/2001, na origem), pela qual o Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escol11a do Se87 
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nbor Joaquim Luís Cardoso Palmeiro, Ministro de Pri mercadorias e em serviço comunitário de rua, e "moto
meira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Di boy", com o uso de motocicleta. Seno Marluce Pinto ....... 120 
plomata para, cumulativamente com o cargo de Embai Parecer nO 41, de 2002, da Comissão de Assuntos 
xador do Brasil junto à Jamabi.riya Popular Socialista Econômicos, sobre o Ofício n° S/32, de 1999 (n° 
Árabe da Líbia, exercer o de Embaixador do Brasil jun- 3.026/99, na origem), do Banco Central do Brasil, que 
to à República de Malta. Seno Tião Viana . 57 comunica que o Govemo do Estado do Mato Grosso do 

Parecer n° 34, de 2002, das Comissões de Consti Sul emitiu, de 24 de setembro de 1998 a l° de outubro 
tuição, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado de 1998, trinta e quatro cartas de crédito para seis em
n° 114, de 1995, de autoria do Senador Odacir Soares, preiteiras em pagamento pela prestação de serviços ou 
que regulamenta o arl. 243 e seu parágrafo único das execução de obras públicas, totalizando quatro milhões, 
disposições Constitucionais Transitórias. Seno Esperi- novecentos e quarenta e três mil, trezentos e cinq üenta e 
dião Amirn .. 97 um reais e cinqüenta centavos, sem observar a vedação 

Parecer n° 35, de 2002, das Comissões de Assun prescrita no inciso rI do art. 3° da Resolução n° 78, de 
tos Econômicos, ao Projeto de Lei do Senado n° 114, de 1998. Seno Lúdio Coelho ... 122 
1995, de autoria do Senador Odacir Soares, que regula Parecer n° 42, de 2002, da Comissão de Educa
menta o art. 243 e seu parágrafo único das disposições ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 385, de 
Constitucionais Transitórias. Seno Lamo Campos .. 98 2001 (n° 995/2001, na Câmara dos Deputados), que 

Parecer n° 36, de 2002, da Comissão de Assuntos aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio 
Sociais, ao Projeto de Lei do Senado n° 526, de 1999, de Liberdade FM - RADIOLlBER, a executar serviço de 
autoria do Senador BIairo Maggi, que altera a Lei n° radiodifusão comunitária na cidade de Itaqui, Estado do 
7.802, de 11 de julbo de 1999, que dispõe sobre a pes Rio Grande do Sul. Seno Emilia Femandes .. 144 
quisa, a experimentação, a produção, a embalagem e ro Parecer n° 43, de 2002, da Comissão de Educa
tulagem, o transporte, o armazenamento, a comerciali ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 386, de 
zação, a propaganda comercial, a utilização, a importa 2001 (n° 701/2000, na Câmara dos Deputados), que 
ção, o destino, a classificação, o controle, a inspeção e a aprova o ato que autoriza a Associação Equipe Canal 8 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e a executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
dá outras providências. Seno Jonas Pinbeiro .. 105 de de Mariópolis, Estado do Paraná. Sen. Alvaro Dias .... 146 

Parecer n° 37, de 2002, da Comissão de Assuntos Parecer n° 44, de 2002, da Comissão de Educa
Sociais, ao Projeto de Lei do Senado n° 538, de 1999 de ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 388, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que altera os arts. 6°,9° 2001 (n° 794/2000, na Câmara dos Deputados), que 
e 14 da Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1999, que dispõe aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a em Urtigão a executar serviço de radiodifusão comunitária 
balagem, a comercialização, a propaganda comercial, a na cidade de São João da Urtiga, Estado do Rio Grande 
utilização, a importação, a exportação, o destino fmal do Sul. Seno Emilia Femandes .. 146 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o Parecer n° 45, de 2002, da Comissão de Educa
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 394, de 
componentes e afins, e dá outras providências. (Trami 2001 (0° 941/2001, na Câmara dos Deputados), que 
tando em conjunto, nos termos do Requerimento n° 635, aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e 
de 1999). Seno Jonas Pinheiro . 105 Educativa de Vera Cruz do Oeste a executar serviço de 

Parecer n° 38, de 2002, da Comissão de Assuntos radiodifusão comunitária na cidade de Vera Cruz do 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 258, de Oeste, Estado do Paraná. Seno Alvaro Dias . 148 
2000, de autoria do Senador Maguito Vilela, que regula Parecer n° 46, de 2002, da Comissão de Educa
menta a profissão de treinador de goleiros de futebol e ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 398, de 
dá outras providências, e sobre a Emenda n° 1-CAS, 2001 (0° 740/2000, na Câmara dos Deputados), que 
oferecida em turno suplementar, na Comissão, em apre- aprova o ato que renova a concessão da Rádio Trans
ciação terminativa. Seno Geraldo Cândido .. 114 continental Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 

Parecer n° 39, de 2002, da Comissão de Assuntos sooora em onda média na cidade de Esteio, Estado do 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 258, de Rio Grande do Sul. Seno Emilia Femandes .. 149 
2000, de autoria do Senador Maguito Vilela, que regula Parecer n° 47, de 2002, da Comissão de Educa
menta a profissão de O'einador de goleiros de futebol e ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 399, de 
dá outras providências, e sobre a Emenda nO 1-CAS, 2001 (nO 74112000, na Câmara dos Deputados), que 
oferecida em turno suplementar, na Comissão, em apre- aprova o ato que renova a concessão outorgada à Tele
ciação terminativa. Seno Geraldo Cândido .. 114 visão Imembuí S.A. para explorar serVIço de radiodifu

. Parecer n° 40, de 2002, da Comissão de Assuntos são de sons e imagens na cidade de Santa Mal'ia, Estado 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 203, de do Rio Grande do Sul. Seno Emilia Fernandes .. 150 
2001, de autoria do Senador Maw'o Miranda, que regu Parecer n° 48, de 2002, da Comissão de Educa
lamenta o exercício das atividades dos profissionais em ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 400, de 
transporte de passageiros, "mototaxista", em entrega de 2001 (n° 742/2000, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Pampa de Guaíba Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul. Seno Emilia 
Fernandes . 

Parecer n° 49, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 407, de 
2001 (nO 1.072/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Sant'Ana de Tianguá Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tianguá, 
Estado do Ceará. Seno Lúcio Alcântara . 

Parecer n° 50, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 408, de 
2001 (n° 1.077/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Cooperação e 
Desenvolvimento - ACOOD, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Massapé, Estado 
do Ceará. Seno Lúcio Alcântara . 

Parecer n° 51, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 409, de 
2001 (nO 962/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a OCAMISÃO - Associação 
Brasileira de Prevenção à Doença Infecto-Contagiosa e 
Cidadania a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Jaboalão dos Guararapes, Estado de 
Pernambuco. Seno José Coelho . 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre a Mensagem nO 250, de 2001 (nO 
1.26412001, na origem), pela qual o Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Jório Salgado Gama Filho, Ministro de Primeira 
Classe do Quadro Pelmanente da Carreira de Diploma
ta, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República da África do Sul, exercer o 
de Embaixador do Brasiljunto à República de Maulicio. 
Seno Gilberto Mestrinbo .. 

Parecer n° 52, de 2002, da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 
150, de 2001, de autoria do Senador Gerson Camata, 
que dispõe sobre a Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 
1973 (acesso do Porto de Catuabá à BR-262/ES). Seno 
Paulo Hartung .. 

Parecer n° 53, de 2002, da Comissão de Fiscaliza
ção e Controle, sobre a Proposta de Fiscalização e Con
trole n° 2, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio 
Carlos Valadares e Roberto Saturnino, para apurar de
núncia relacionada à movimentação financeira suspeita, 
realizada no período da campanha eleitoral de 1998, 00 
Estado de Sergipe. Seno Wellington Roberto . 

Parecer nO 54, de 2002, da Comissão de Fiscaliza
ção e Controle, sobre o Aviso nO 131, de 2000 (nO 
4.329/2000, na Oligem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia da Decisão n° 250/2000 
TCU - 2" Câmara referente à Auditoria realizada na Ge
rência Executiva do INSS no Amazonas. Seno Ricardo 
Santos .. .. 
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Parecer n° 55, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n° 1, de 2002 (n° 
1.454/2001, na origem), pela qual o Presidente da Repú
blica encaminha ao Senado Federal a programação mo

. 152	 netária para o primeiro trimestre de 2002. Seno Bello 
Parga .. 165 

Parecer n° 56, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento n° 679, de 2001, solici
tando informações a Ministros de Estado. Seno Antero 
Paes de Barros .. 168 

Parecer 0° 57, de 2002, da Mesa do Senado 
153	 Federal, sobre o Requerimento n° 679, de 2001, solici

tando informações a ministros de Estado. Seno Antem 
Paes de Barros . 168 

Parecer nO 58, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n° 2, de 2002 (n° 28/2002, 
na origem), do Presidente da República, eucaminharldo ao 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a Repú

154	 blica Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até US$ 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, com o Banco Interamericano de Desenvolvimeoto 
- BID. Seno Antônio Carlos Júnior . 234 

Parecer n° 59, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n° 73, de 2002 (nO 
85/2002, na origem), do Presidente da República, que soli

155	 cita autorização para a contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Ft'derativa do Brasil, no 
valor equivalente a até US$300,OOO,OOO.00 (trezentos mi
lhões de dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, entre o Baoco NacionaI de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES e o Japan Bank for Inter
national Cooperation - JBIC, destinada a financiar par
cialmente o Programa Global de Financiamento Multis
setOlial (MCP - Stage IH). Seno Romero Jucá . 236 

Parecer nO 60, de 2002, da Comissão de Cons
157	 tituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emeo

da à Coostituição n° 87, de 1999, que altera dispositivo 
da Constituição Federal (§8 E do art. 144 - constituição 
de guar'das municipais). Seno Iris Rezende . 239 

Parecer n° 61, de 2002, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei da 

157	 Câmara n° 125, de 2001 (nO 5.526/2001, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que alte
ra o art. 98 da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Seno Romeu 
Tuma . 240 

Parecer n° 62, da Comissão de Relações Exterio

res e Defesa Nacional. sobre a Mensagem nO 222, de
 

161 2001 (n° 1.03912001, na origem), pela qual o Presidente
 
da República submete à deliberação do Senado a esco

lha do Senhor Joaquim Luís Cardoso Palmeiro, Ministro
 
de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira
 
de Diplomata para, cumulativamente com o cargo de
 
Embaixador do Brasil juoto à Jarnaluriya Popular Socia

lista Árabe da Líbia, exercer o de Embaixador do Brasil
 

163	 Junto à República de Malta. Seno Tião Viana . 329 
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Parecer n° 63, de 2002, da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Men
sagem n° 250, de 2001 (n° 1.264/2001, na origem), 
pela qual o Presidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do Senhor Jório Sal
gado Gama Filbo, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, 
para, cumulativamente com o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à República da África do S\ul, 
exercer o de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Maurício. Seno Gilberto Mestrinbo . 

Parecer n° 64, de 2002, da Comissão Diretora, 
que dá Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 3, de 2002. Seno Edison Lobão . 

Parecer n° 65, de 2002, da Comissão Di.retora, 
que dá Redação final do Projeto de Lei do Senado n° 
137, de 1992. Seno Edison Lobão . 

Parecer n° 66, de 2002, da Comissão Diretora, 
que dá Redação final do Projeto de Lei do Senado n° 
184, de 2000. Seno Edison Lobão . 

Parecer n° 67, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n° 162, de 2001, de autoria do Senador 
Tião Viana, que institui a semana de 6 a 12 de agosto 
de 2002 como a Semana da Revolução Acreana, em 
homenagem ao transcurso de seu centenário. Seno 
Emilia Fernandes . 

Parecer n° 68, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 162, de 2001, 
de autoria do Senador Tião Viana, que institui a semana 
de 6 a 12 de agosto de 2002 como a Semana da Revolu
ção Acreana, em bomenagem ao transcurso de seu cen
tenário. Seno José Eduardo Dutra . 

Parecer n° 69, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n° 227, de 2001, de autoria do Senador 
Bernardo Cabral, que autoriza a União a transferir ao 
Aeroclube do Amazonas o domínio do bem imóvel a 
que se refere o Decreto nO 78.511, de 30 de setembro 
de 1976. Seno Ademir Andrade . 

Parecer n° 70, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 232, de 2001, 
de autoria do Senador João Alberto Souza, que acres
centa a alínea i ao art. 38 da Lei n° 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Te
lecomunicações. Seno Waldeck Omelas . 

Parecer n° 71, de 2002, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 87, de 1999, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que dispõe sobre as receitas provenien
tes das privatizações, alterando a Lei n° 9.491, de 9 
de setembro de 1997, e o Proj eto de Lei do Senado 
n° 239, de 1999 de autoria do Senador Antero Paes 
de Barros, que estabelece a obrigatoriedade de apli
cação de, no mínimo, quarenta por cento dos recur
sos anecadados em moeda conente com a privatiza
ção de empresas controladas direta ou indiretamen
te pela União em programas sociais, alterando a Lei 
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n° 9.491, de 9 de setembro de 1997. (Tramitando 
em conjunto, nos termos do Requerimento n° 257, 
de 1999). Sen.Lúdio Coelho . 415 

Parecer n° 72, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 263, 
de 1999, de autoria do Senador Alvaro Dias, que altera 
dispositivos da Lei n° 9.491, de 9 de setembro de 1997, 
que dispõe sobre procedimentos relativos ao Programa 
Nacional de Desestatização. (Em reexame, nos termos 
do requerimento n° 486, de 2000). Seno Wellington 

329 Roberto . 426 
Parecer n° 73, de 2002, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o PrOjeto de Lei do Senado n° 689, 
394 de 1999, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, 

que altera o art. 25 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política agrícola. Seno Jonas 

403 Pinheiro . 428 
Parecer nO 74, de 2002, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 122, de 2001, 
404 de autoria do Senador Tião Viana, que institui o Dia Na

cional de Controle das Infecções Hospitalares. Sen.Ge
raldo Althoff . 429 

PMDB 

Defesa da candidatura própria do PMDB à Presi
408 dência da República, a propósito de notícias veicuJadas 

pela imprensa de que líderes peemedebistas estariam ne
gociando o apoio do partido em troca da vice-presidên
cia. Seno Pedro Simon . 75 

POLÍTICA 
408 

Regozijo diante da indicação do Secretário-Exe
cutivo do Ministério da Saúde, Bajas Negri, para assu
mir aquela pasta em substituição ao ex-Ministro José 
Serra. Seno Romero Jucá . 45 

Comentários às deficiências nas políticas destina
das ao idoso. Seno Leomar Quintanillia . 59 

411 Inserção, nos Anais do Senado, de entrevista 
concedida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
no final de 2001, em que destacou os esforços de seu 
Governo na área social. Enaltecimento aos servidores 
da Caixa Econômica Federal pelo desempenho na 
operacionalização dos programas sociais do Governo. 

413 Seno Romero Jucá . 128 
Pronunciamento de posse no Senado, retratando 

sua trajetória pública. Sen Vasco Furlan . 135 
Apoio à redivisão telTitoriaI do País. Seno Leomar 

Quintanilha . . 213 
Comentários ao pronunciamento do Senador Se

bastião Rocha. Seno Lindberg Cury . 227 
Críticas à falta de uma politica aglicola para o 

País. Seno Mauro Miranda .. 336 
Preocupação com a utilização do Serviço de Inte

ligência do Exército em atividades de espionagem de 
partidos políticos, de sindicatos e de movimentos sociais 
e estudantis. Seno Geraldo Cândido . 518 
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PRIVATIZAÇÃO 

Avanço na proposta apresentada pelo Governo, no 
que tange à questão da privatização da Companhia Hidrelé
trica do São Francisco, com a criação da Companhia de 
Desenvolvimento Hídrico do Nordeste. Seno Paulo Souto .... 

PROCESSO 

Considerações sobre o processo de desnacionali
zação da indústria de autopeças no Brasil. Seno Carlos 
Bezena . 

PROJETOS 

Considerações a projeto de autoria de S. Ex' que 
tipi.fica a discriminação regional como crime passível de 
prisão. Seno Sebastião Rocha .. 

(PDL) 

Projeto de Decreto Legislativo n° 362, de 2001 
(n° 934/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à MR Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Caxias, Estado do Maranhão . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 346, de 2001 
(n° 905/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Co
munitário de Avelinópolis - GO a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ave1inópolis, 
Estado de Goiás. .. .. 

Projeto de Decreto Legislativo nO 245, de 2001 
(nO 763/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
de Xanxerê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade Xanxerê, Estado de 
Santa Catarina .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 375, de 2001 
(nO 955/2001, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Paulista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 277, de 2001 
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tro de Esta do dos Trans por tes, en ca mi nhan do có pia 
de par te do pro ces so li ci ta tó rio re fe ren te à obra de
du pli ca ção e res ta u ra ção de tre cho da BR-060-DF,
em res pos ta ao Re que ri men to nº 429, de 2001, de
ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. À
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

Nº 72/2002, de 25 de ja ne i ro úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 689, de
2001, de ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le. À Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

Nº 1.266/2001, de 12 de de zem bro de 2001,
do Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 627,
de 2001, do Se na dor Álva ro Dias. Ao Arqui vo.

Nº 59/2002, de 11 de ja ne i ro úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 667, de
2001, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Ao Arqui vo.

Nº 71/2002, de 25 de ja ne i ro úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 651, de
2001, da Se na do ra He lo í sa He le na.

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

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo. 
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OFÍCIOS

 DE MI NIS TROS DE ESTA DO

Nº 106/2001, de 18 de de zem bro de 2001, do
Mi nis tro de Esta do da Cul tu ra, en ca mi nhan do as in-
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 553, de
2001, da Se na do ra He lo í sa He le na. Ao Arqui vo.

Nº 568/2001, de 27 de de zem bro de 2001, do
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, en ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 608, de 2001, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va. Ao Arqui vo.

Nº 213/2001, de 28 de de zem bro de 2001, do
Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção, co mu ni can do que
está em fase de con clu são o le van ta men to dos da dos
que per mi ti rão res pon der o Re que ri men to nº 570, de
2001, do Se na dor Pe dro Si mon.

As in for ma ções e os es cla re ci men tos
fo ram en ca mi nha das, em có pia, aos Re que -
ren tes.

Os Re que ri men tos nºs 553 e 608, de
2001, vão ao ar qui vo.

O Re que ri men to nº 570, de 2001, fi ca -
rá na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa aguar dan do 
as in for ma ções.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca à Casa que se es go -
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, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 163, de 2000,
de au to ria do Se na dor Luiz Pon tes, que au to ri za a
cri a ção do Fun do de Apo io à Cul tu ra do Caju –
FUNCAJU e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 201, de 2000,
de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, que acres-
cen ta uma alí nea ”i“ ao art. 38 da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro
de Co mu ni ca ções, para de ter mi nar a ve i cu la ção diá-
ria obri ga tó ria de pro gra ma ofi ci al do Con gres so Na-
ci o nal pe las emis so ras de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens; 

– Pro je to de Lei do Se na do nº 77, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, que de no mi na
”Ae ro por to Omar Fon ta na“ o Ae ro por to Inter na ci o nal 
de São Pa u lo – Ae ro por to de Con go nhas -, lo ca li za -
do na ci da de de São Pa u lo – SP; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 216, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner, que de no mi na
”Pre fe i to Le bon Du vo i sin“ o vi a du to si tu a do no Km 6
da Ro do via BR-101, no aces so ao Mu ni cí pio de Ga ru -
va, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Ten do sido apre ci a dos em de ci são ter mi na ti va
pe las Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de
Edu ca ção, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 163, de
2000; 77 e 216, de 2001, apro va dos, vão à Câ ma ra
dos De pu ta dos; e o de nº 201, de 2000, re je i ta do,
vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou,
em 18 de fe ve re i ro de 2002 e pu bli cou no dia 19 do
mes mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 32, que
”Pror ro ga a au to ri za ção de que tra ta a Lei nº 10.309,
de 22 de no vem bro de 2001, que dis põe so bre a as-
sun ção pela União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran -
te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos
de guer ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as
bra si le i ras“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir
pa re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

Fran ce li no Pe re i ra Mo za ril do Ca val can ti
Ma ria do Car mo Alves Wal deck Orne las

Blo co (PSDB/PPB)

Edu ar do Si que i ra Cam pos Ro me ro Jucá

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to
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DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Ino cên cio Oli ve i ra Pa u der ney Ave li no 

PSDB
Ju tahy Ju ni or Nar cio Ro dri gues

PMDB
Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT
Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB
Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB
Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)
Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*PSDC
Fer nan do Zup po

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no dia
2 de ou tu bro de 2001, fica es ta be le ci do o se guin te ca-
len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 19-2-2002
– De sig na ção Co mis são: 21-2-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 22-2-2002
– Emen das: até 24-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 19-2-2002 a
4-3-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 4-3-2002
– Pra zo na CD: de 5-3-2002 a 18-3-2002(15º ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 18-3-2002
– Pra zo no SF: de 19-3-2002 a 1º-4-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 1º-4-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,
pela CD:
 de 2-4 a 4-4-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir de:
 5-4-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 19-4-2002 **(60 dias)

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

** § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001; “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi sóa ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da das duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A Pre si dên cia re ce beu os se guin tes ex pe di en tes:

– Ofí cio nº 26, de 25 de ja ne i ro do cor ren te,
do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do 
Aé cio Ne ves, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 54
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, do art. 5º, in-
ci so I, da Lei nº 10.028, de 2000, e do art. 73, in ci so
II, da LDO, de 2002, o Re la tó rio de Ges tão Fis cal da
Câ ma ra dos De pu ta dos re fe ren te ao pe río do de ja-
ne i ro a de zem bro de 2001;

– Ofí ci os/PGR nºs 45 e 50, de 28 e 31 de ja ne i -
ro do cor ren te, res pec ti va men te, do Vice-Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca, Ha rol do Fer raz da Nó bre ga,
en ca mi nhan do, nos ter mos dos arts. 54 e 55 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, o Re la tó rio de Ges-
tão Fis cal do Mi nis té rio Pú bli co da União re fe ren te ao
exer cí cio de 2001 e so li ci tan do se jam subs ti tu í dos os
ane xos da Por ta ria PGR/GAB/Nº 146, de 28 de ja ne i -
ro de 2002, en ca mi nha da atra vés do Ofí cio
PGR/GAB/Nº 45, da mes ma data, re fe ren te ao Re la -
tó rio de Ges tão Fis cal do Mi nis té rio Pú bli co da União.

Os ofí ci os fo ram ane xa dos ao pro ces sa do do
Ofí cio nº 08, de 2001-CN, e 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 (Anto nio Car los Va la da res) 
– So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª Se cre -
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 056/02

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do
Mar cus Vi cen te, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu -
ta do Odel mo Leão, e o De pu ta do Cel so Rus so man no,
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta Tem-
po rá ria, 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, ou vin do-se,
para tan to, Go ver na do res de Esta dos, Se cre tá ri os de
Se gu ran ça Pú bli ca, Co man dan tes das Po lí ci as Ci vis e
Mi li ta res, Di re to res de Pre sí di os e ou tros es pe ci a lis tas e
au to ri da des li ga dos à área e re qui si tan do-se có pia de
to das as pro po si ções em tra mi ta ção em am bas as Ca-
sas, para con so li dá-las em uma úni ca pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção ou em um úni co pro je to de lei,
con for me o caso, com vis ta a tra mi ta ção em rit mo ace-
le ra do tan to na Câ ma ra como no Se na do”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí-
der do PPB.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

A Pre si dên cia de sig na o De pu ta do Cel so Rus-
so man no para in te grar, como su plen te, a re fe ri da Co-
mis são, nos ter mos do Ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 19, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 167 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 459, de 2001 (nº 1.137/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga con ces são à “Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná”, uma
vez que já se en con tra de vi da men te ins tru í da pela
Co mis são de Edu ca ção e em con di ções de fi gu rar em
Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem
do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, pro pos tas de emen das a Cons ti -
tu i ção que se rão li das pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer-
cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2002

Acres cen ta o in ci so XXVI ao art. 21
da Cons ti tu i ção Fe de ral e os arts. 84 e 85
ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, para de ter mi nar a pro i bi ção
do por te de ar mas por ci vis e a es ta ti za -
ção da pro du ção de ar ma men tos.

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, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to cons ti -
tu ci o nal:

Art 1º O art. 21 da Cons ti tu i ção pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te in ci so XXVI:

“Art 21. ..................................................
XXVI – ex plo rar, di re ta men te, a pro du -

ção de ar ma men tos, na for ma da lei."

Art. 2º 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 e 85:

“Art. 84. São es ta ti za das as in dús tri as
pro du to ras de  ar ma men tos, na for ma da lei,
que de ter mi na rá o seu con tro le pe las For-
ças Arma das.

Art. 85. A pro du ção de ar ma men tos e
sua dis tri bu i ção aos ór gãos es ta ta is com pe -
ten tes, as sim como as em pre sas de se gu ran -
ça pri va da cre den ci a das, será dis ci pli na da em
lei ve da da sua pos se por ci vis, ex ce tu a dos os
co le ci o na do res, des por tis tas e, por de ci são
ju di ci al me di an te pro pos ta do Mi nis té rio Pú bli -
co, pes soa ob je to de ame a ça.

Jus ti fi ca ção

A so ci e da de bra si le i ra está a exi gir do Con gres -
so Na ci o nal de ci sões fir mes e se gu ras que con tri bu -
am para a di mi nu i ção da cri mi na li da de em nos so
País. As me di das pa li a ti vas e cir cuns tan ci a is que têm
sido ado ta das não pro vo ca ram, até o mo men to pre-
sen te, os re sul ta dos que de las se es pe ra vam.

Não exis tem mais dú vi das quan to ao fato de que
a enor me fa ci li da de de qual quer ci da dão para ob ter
ar ma men tos, sem ori en ta ção para de les fa zer o uso
mais ade qua do, é um dos fa to res que im pul si o nam a
vi o lên cia.

Em ou tros tem pos, po der-se-ia ar gu men tar que
a li ber da de in di vi du al do ci da dão con tem pla o di re i to
de ar mar-se, para pro te ger-se de even tu al vi o lên cia
pra ti ca da con tra si por mar gi na is. A re a li da de atu al,
en tre tan to, nos im põe ob ser var que tal li ber da de ape-
nas re sul ta em ma i or vi o lên cia, uma vez que os ar ma -
men tos, cada vez mais mo der nos e ofen si vos, re que -
rem ha bi li da de es pe cí fi ca que o ci da dão co mum não
pos sui.

Tal fato en se ja uma ma i or dis se mi na ção, pe los
mais va ri a dos seg men tos da so ci e da de, de ar ma -
men tos do mais va ri a do ca li bre, que qua se sem pre
aca bam nas mãos er ra das, pro pi ci an do, ao in vés de
opor tu ni da de de de fe sa ma i or vi o lên cia e cri mes mais
ofen si vos. Se gun do da dos do Mi nis té rio da Sa ú de e
da ONU, o Bra sil é, ab sur da men te, se gun do país com
ma i or taxa de ho mi cí dio nas Amé ri cas, só per den do
para a Co lôm bia, mer gu lha da em guer ra ci vil, e nos sa 
si tu a ção pi o rou nos úl ti mos anos: em 1980, cri mes
co me ti dos com ar mas de fogo re pre sen ta vam 43,6%
das ocor rên ci as, es tan do em 59% em 1996.

Além dis so, em so ci e da des com fá cil aces so a
ar mas de fogo, o nú me ro de cri mes le vi a nos é enor-
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me – cri mes co me ti dos no ca lor de uma dis cus são e
que, caso não hou ves se o ins tru men to, não acon te -
ce ri am. Tam bém é co nhe ci do de es tu di o sos no as-
sun to o fato de que ar mas em casa au men tam o nú-
me ro de aci den tes e in ci den tes com cri an ças e mu-
lhe res – as prin ci pa is ví ti mas dos do mi cí li os ar ma dos.

Pa re ce-nos ne ces sá rio, des se modo cor tar o
mal pela raiz, de ter mi nan do a pro i bi ção da pos se de
ar mas por ci vis e a es ta ti za ção da in dús tria de ar ma -
men tos, pas san do sua pro du ção e dis tri bu i ção a ser
re a li za da, nos ter nos le ga is, pe las For ças Arma das,
que dis põem de com pe tên cia téc ni ca e pro fis si o nal
para tan to.

As even tu a is ex ce ções a tal prin cí pio de vem ser,
ex clu si va men te, aque las que a lei de ter mi nar, li mi tan -
do-se à pos si bi li da de da pos se de ar mas por co le ci o -
na do res e des por tis tas, no caso de ci da dãos sob
ame a ça, por tem po de ter mi na do, me di an te de ci são
ju di ci al, a par tir e pro vo ca ção de com pe tên cia ex clu si -
va do Mi nis té rio Pú bli co.

É che ga do o mo men to de su pe rar me di das tí mi -
das e cos mé ti cas, que pro me tem o con tro le da vi o lên -
cia mas não o re a li zam. So men te com co ra gem e de-
ter mi na ção do Con gres so Na ci o nal o Bra sil avan ça rá
para uma si tu a ção de ma i or se gu ran ça para seus ci-
da dãos e ci da dãs.

Por tais ra zões, so li ci ta mos às se nho ras e se-
nho res par la men ta res o exa me cu i da do so e ur gen te
da pro po si ção que ora apre sen ta mos.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. (*)Com pe te à União:
I – man ter re la ções  com Esta dos es tran ge i ros e

par ti ci par de or ga ni za ções in ter na ci o na is; 
II – de cla rar a guer ra e ce le brar a paz;
III – as se gu rar a de fe sa na ci o nal;
IV – per mi tir, nos ca sos pre vis tos em lei com ple -

men tar, que for ças es tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó -
rio na ci o nal  ou nele per ma ne çam tem po ra ri a men te;

V – de cre tar o es ta do de sí tio, o es ta do de de fe -
sa e a in ter ven ção fe de ral;

VI au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio
de ma te ri al bé li co:

VII – emi tir mo e da;
VIll – ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is do País e

fis ca li zar as ope ra ções de na tu re za fi nan ce i ra, es pe -
ci al men te as de cré di to, câm bio e ca pi ta li za ção, bem
como as de se gu ros e de pre vi dên cia pri va da;

IX – ela bo rar e exe cu tar pla nos na ci o na is e re gi -
o na is de or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al;

X – man ter o ser vi ço pos tal e o cor re io aé reo na-
ci o nal;

Xl – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te con ces -
são a em pre sas sob con tro le aci o ná rio es ta tal, os ser-
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vi ços te le fô ni cos, te le grá fi cos, de trans mis são de da-
dos e de ma is ser vi ços pú bli cos de te le co mu ni ca ções, 
as se gu ra da a pres ta ção de ser vi ços de in for ma ções
por en ti da des de di re i to pri va do atra vés da rede pú bli -
ca de te le co mu ni ca ções ex plo ra da pela União;

XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te au to ri -
za ção, con ces são ou per mis são:

a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, de sons e
ima gens e de ma is ser vi ços de te le co mu ni ca ções;

b) os ser vi ços ins ta la ções de ener gia elé tri ca e
o apro ve i ta men to ener gé ti co dos cur sos de água, em
ar ti cu la ção com os Esta dos onde se si tu am os po ten -
ci a is hi dro e ner gé ti cos; 

c)  a na ve ga ção aé rea, ae ro es pa ci al e a in-
fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria;

d) os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio e aqua-
viá rio en tre por tos bra si le i ros e fron te i ras na ci o na is,
ou que trans po nham os li mi tes de Esta do ou Ter ri tó -
rio;

e)  os ser vi ços de trans por te ro do viá rio in te res -
ta du al e in ter na ci o nal de pas sa ge i ros;

f)  os por tos ma rí ti mos, flu vi a is e la cus tres;
XIII – or ga ni zar e man ter o Po der Ju di ciá rio, o

Mi nis té rio Pú bli co e a De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to
Fe de ral e dos  ter ri tó ri os;

XIV – or ga ni zar e man ter a po li cia fe de ral, a po lí -
cia ro do viá ria e a 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; 

XIV – or ga ni zar e man ter os ser vi ços ofi ci a is de
es ta tís ti ca, ge o gra fia, ge o lo gia e car to gra fia de âm bi -
to na ci o nal;

XVI – exer cer a  clas si fi ca ção, para efe i to in di ca -
ti vo, de di ver sões pú bli cas e de pro gra mas de rá dio e
te le vi são;

XVII – con ce de anis tia:
... as se cas e as inun da ções;
XIX – ins ti tu ir sis te ma na ci o nal de ge ren ci a men -

to de re cur sos hí dri cos e de fi nir cri té ri os de ou tor ga
de di re i tos de seu uso;

XX – ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to
ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;

XXI – es ta be le cer prin cí pi os e di re tri zes para o
sis te ma na ci o nal de vi a ção; 

XXII – exe cu tar os ser vi ços de po lí cia ma rí ti ma,
aé rea e de fron te i ra;

XXIII – ex plo rar os ser vi ços e ins ta la ções nu cle -
a res de qual quer na tu re za e exer cer mo no pó lio

es ta tal so bre a pes qui sa, a la vra, o en ri que ci -
men to e re pro ces sa men to, a in dus tri a li za ção e o co-
mér cio de mi né ri os nu cle a res e seus de ri va dos, aten-
di dos os se guin tes prin cí pi os e con di ções:

a) toda ati vi da de nu cle ar em ter ri tó rio na ci o nal
so men te será ad mi ti da para fins pa cí fi cos e me di an te
apro va ção do Con gres so Na ci o nal;

b) sob re gi me de con ces são ou per mis são, é
au to ri za da a uti li za ção de ra di o i só to pos para a pes-
qui sa e usos me di ci na is, agrí co las, in dus tri a is e ati vi -
da des aná lo gas;

c) a res pon sa bi li da de ci vil por da nos nu cle a res
in de pen de da exis tên cia de cul pa; 

XXIV – or ga ni zar, man ter e exe cu tar a ins pe ção
do tra ba lho;

XXV – es ta be le cer as áre as e as con di ções para
o exer cí cio da ati vi da de de ga rim pa gem, em for ma
as so ci a ti va.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8, de 1995
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
..........................................................................
..........................................................................
Art. 84. (*)Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den -

te da Re pú bli ca:
I – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta-

do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral; 
III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos

ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as

leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na -

men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma da lei;
VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros 

e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos; 
VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -

na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o -
nal;

IX – de cre tar o es ta do de de fe sa e o es ta do de
sí tio;

 X – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção fe de ral;
XI – re me ter men sa gem e pla no de go ver no ao

Con gres so Na ci o nal por oca sião da aber tu ra da ses-
são le gis la ti va, ex pon do a si tu a ção do País e so li ci -
tan do as pro vi dên ci as que jul gar ne ces sá ri as; 

XII – con ce der in dul to e co mu tar pe nas, com au-
diên cia, se ne ces sá rio, dos ór gãos ins ti tu í dos em  lei;
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XIII – exer cer o co man do su pre mo das For ças
Arma das, pro mo ver seus ofi ci a is-ge ne ra is e no-
meá-los para os car gos que lhes são pri va ti vos;

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe-
de ral, os mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos
Tri bu na is su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os,
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan-
do de ter mi na do em lei;

XV – no me ar, ob ser va do o dis pos to no art. 73,
os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União;

XVI – no me ar os ma gis tra dos, nos ca sos pre vis -
tos nes ta Cons ti tu i ção, e o Advo ga do-Ge ral da União;

XVII – no me ar mem bros do Con se lho da Re pú -
bli ca, nos ter mos do art. 89, VII;

XVIII – con vo car e pre si dir o Con se lho da Re pú -
bli ca e o Con se lho de De fe sa Na ci o nal;

XIX – de cla rar guer ra, no caso de agres são es-
tran ge i ra, au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal ou re-
fe ren da do por ele, quan do ocor ri da no in ter va lo das
ses sões le gis la ti vas, e, nas mes mas con di ções, de-
cre tar, to tal ou par ci al men te, a mo bi li za ção na ci o nal;

XX – ce le brar a paz, au to ri za do ou com o re fe -
ren do do Con gres so Na ci o nal; 

XXI – con fe rir con de co ra ções e dis tin ções ho no -
rí fi cas;

XXII – per mi tir nos ca sos pre vis tos em lei com-
ple men tar, que for ças es tran ge i ras tran si tem pelo

ter ri tó rio na ci o nal ou nele per ma ne çam tem po -
ra ri a men te;

XXIII – en vi ar ao Con gres so Na ci o nal o pla no plu ri -
a nu al, o pro je to de lei de di re tri zes or ça men tá ri as e as
pro pos tas de or ça men to pre vis tas nes ta Cons ti tu i ção; 

XXIV – pres tar, anu al men te, ao Con gres so Na-
ci o nal, den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da
ses são le gis la ti va as con tas re fe ren tes ao exer cí cio
an te ri or;

XXV – pro ver e ex tin guir os car gos pú bli cos fe-
de ra is, na for ma da lei;

XXVI – edi tar me di das pro vi só ri as com for ça de
lei, nos ter mos do art. 62;

XXVII – exer cer ou tras atri bu i ções pre vis tas
nes ta Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca po-
de rá de le gar as atri bu i ções men ci o na das nos in ci sos
VI, XII e XXV, pri me i ra par te, aos Mi nis tros de Esta do,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ou ao Advo ga -
do-Ge ral da União, que ob ser va rão os li mi tes tra ça -
dos nas res pec ti vas de le ga ções.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 23, de 1999
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001

SEÇÃO III
Da res pon sa bi li da de do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 85. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos
do Pre si den te da Re pú bli ca que aten tem con tra a
Cons ti tu i ção Fe de ral e, es pe ci al men te, con tra:

I – a exis tên cia da União;
II – o li vre exer cí cio do Po der Le gis la ti vo, do Po-

der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co e dos Po de res
cons ti tu ci o na is das uni da des da Fe de ra ção;

III – o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos, in di vi du a is
e so ci al; 

IV – a  se gu ran ça in ter na do País;
V – a pro bi da de a ad mi nis tra ção:
VI – a lei or ça men tá ria;
VII – o cum pri men to das leis e das de ci sões ju di -

ci a is.
Pa rá gra fo úni co. Esses cri mes se rão de fi ni dos

em lei es pe ci al, que es ta be le ce rá as nor mas de pro-
ces so e juI ga men to.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002

Alte 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).

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 § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 212. ...............................................
..............................................................
§ 5º O en si no fun da men tal e a edu ca -

ção in fan til pú bli cos te rão 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.

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

Jus ti fi ca ção

O sa lá rio-edu ca ção tem sido con tri bu í do ines ti -
ma vel men te para o en si no fun da men tal pú bli co. Ali a -
do ao 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

00658 Sexta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

    7FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



(FUNDEF) e a ou tras po lí ti cas, o Bra sil al can çou pra ti -
ca men te a uni ver sa li za ção do aces so; re dis tri bu iu re-
cur sos, con tri bu in do sig ni fi ca ti va men te para a de mo -
cra ti za ção, e to mou me di das de im por tân cia para a
me lho ria da qua li da de. Como re sul ta do, a taxa de es-
co la ri za ção lí qui da su biu de 87,5 por cen to em 1994
para 95,3 por cen to em 1998 e para 98,9 por cen to em
2000. Isso sig ni fi ca que o País tem ma tri cu la das no
en si no fun da men tal (sem con si de rar as ain da exis-
ten tes clas ses de al fa be ti za ção) 98,9 por cen to das
cri an ças de sete a 14 anos de ida de. Pode-se afir mar
que es ta mos mu i to per to do cum pri men to in te gral da
obri ga to ri e da de es co lar. Mais ain da, o flu xo de alu nos 
tem sido re gu la ri za do, di mi nu in do a dis tor ção ida-
de-sé rie. Em ou tras pa la vras. Com a re du ção da re-
pro va ção e do aban do no, os efe ti vos dis cen tes vão fi-
can do me nos tem po na es co la, apro xi man do-se dos
oito anos ide a is. Ain da as sim, se con si de rar mos a po-
pu la ção de sete a 14 anos de ida de re cen se a da em
2000, ain da ha via 1,3 vaga por cri an ça, isto é, cer ca
de 30 por cen to mais va gas que o ne ces sá rio como
con se qüên cia so bre tu do do re sul ta do do fra cas so es-
co lar.

To da via, esse per cen tu al, que já foi ma i or, ten de 
a di mi nu ir, tan to que a ma trí cu la vias sé ri es ini ci a is do
en si no fun da men tal tem de cli na do en tre 1999 e 2001.
Ao mes mo tem po, as nos sas pro je ções de mo grá fi cas 
in di cam uma re du ção da po pu la ção de cri an ças, gra-
ças ao de clí nio da fe cun di da de e da na ta li da de, so-
bre tu do nas ca ma das so ci al men te mais fa vo re ci das.
Tais ten dên ci as apon tam para o rumo de ou tros pa í -
ses que já efe tu a ram a tran si ção de mo grá fi ca, como
Por tu gal, e que hoje fe cham gran de nú me ro de es co -
las e des li gam pro fes so res das pri me i ras sé ri es do
en si no obri ga tó rio.

Ao mes mo tem po que va mos ru man do para
esse ho ri zon te – sem po der des can sar so bre lou ros
–, en fren ta mos a es cas sez de re cur sos para a edu ca -
ção in fan til. Con si de ran do os Cen sos De mo grá fi co e
Esco lar de 2000, ape nas 23,1 por cen to das cri an ças
de zero a seis anos de ida de se en con tra vam ma tri cu -
la das em cre ches e pré-es co las. O rit mo de cres ci -
men to é len to ao se con si de rar a pré-es co la: em
1998, 35,6 por cen to das cri an ças da fa i xa etá ria de
qua tro a seis anos en con tra vam-se aten di das. E esse
nú me ro foi a 37,9 por cen to no ano 2000. A ex pan são
tem sido ma i or nas re giões de me nor de sen vol vi men -
to re la ti vo, o Nor te e o Nor des te apon tan do para a re-
la ção en tre a po bre za e a ne ces si da de de edu ca ção
in fan til.

Com efe i to, pe las di fe ren ças de fe cun di da de e
na ta li da de en tre as di ver sas ca ma das so ci a is, hoje o

gru po etá rio de até seis anos é cons ti tu í do de 51 por
cen to de cri an ças po bres, en quan to a mé dia para o
País é de 34% de po bres (1999). A base da pi râ mi de
po pu la ci o nal, o fu tu ro do País é hoje for ma da de ma i -
o ria de pes so as em si tu a ção de po bre za. Assim, a
pers pec ti va do Bra sil é a de au men to da po pu la ção
des pri vi le gi a da, com um sé rio viés ét ni co con tra a po-
pu la ção não bran ca, evi den te men te. Não re a gir a
essa si tu a ção cor res pon de a hi po te car o por vir na ci o -
nal, pois a po pu la ção mais jo vem, na me di da em que
con se gue so bre vi ver após a ida de de seis anos, se to-
mou um gru po al ta men te vul ne rá vel a todo o cor te jo
de pri va ções, abu sos, ne gli gên cia e ex plo ra ção da
po bre za.

Em con tras te, o Bra sil as su miu em Jom ti en e
em Da car o com pro mis so de am pli ar e me lho rar a
qua li da de da edu ca ção pré-es co lar, como um dos
pon tos fun da men ta is da Edu ca ção para to dos. Co e -
ren te men te, o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, apro va -
do de po is de cu i da do sas ne go ci a ções, com a par ti ci -
pa ção das for ças so ci a is e po lí ti cas, fi xou a meta de
30 por cen to de aten di men to para a fa i xa de zero a
três anos em cre ches, no pe río do de cin co anos, e de
50 por cen to em dez anos. No que se re fe re à edu ca -
ção pré-es co lar e à fa i xa de qua tro a seis anos de ida-
de, as me tas fo ram, res pec ti va men te, de 60 e 80 por
cen to. A efe ti va vi a bi li da de fi nan ce i ra de al can çar tais
me tas é, en tre tan to, mu i to du vi do sa. Uma es ti ma ti va
dá con ta de que o va lor dis po ní vel por alu no/ano só
com re cur sos mu ni ci pa is, sem o Fun def já que a res-
pon sa bi li da de, cons ti tu ci o nal e le gal men te, é dos mu-
ni cí pi os – se ria de R$407 (va lor de 1998) no pe río do
de cin co anos e me nor ain da den tro de dez anos, isto
é, R$349. Ao fi nal da apli ca ção do Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção, a Re gião Nor des te te ria como dis po ni bi li -
da de R$156 por alu no/ano ou R$13 por alu no/mês.

Com es ses va lo res, só é pos sí vel um ar re me do
de edu ca ção in fan til. Para me re cer o nome de edu ca -
ção é pre ci so ins ta la ções ade qua das, com pes so al
qua li fi ca da, ob je ti vos edu ca ci o na is e cur rí cu lo per ti -
nen te. Du ran te bas tan te tem po se con si de rou que
mes mo pro gra mas de edu ca ção in fan til mu i to bem
es tru tu ra dos, en vol ven do, in clu si ve, ali men ta ção e
cu i da dos de sa ú de, ti nham im pac to para au men tar in-
te li gên cia das cri an ças ape nas nos pri me i ros anos da
es co la. De po is, es ses efe i tos de sa pa re ci am. Por isso,
não va le ria a pena des pen der mu i tas ver bas com a
edu ca ção in fan til. Entre tan to, a aná li se de de ze nas de
pes qui sas, so bre tu do mais re cen tes, re a li za das nos
cin co con ti nen tes, mos trou que os efe i tos so bre o QI
(quo ci en te de in te li gên cia) fre qüen te men te se re du zir
na en tra da na es co la, po rém são sig ni fi ca ti vos os efe i -
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tos de lon go pra zo so bre o ren di men to es co lar, a re-
pro va ção, o nú me ro de anos de es co la ri da de e as
trans fe rên ci as para edu ca ção es pe ci al. Por tan to, apli-
car mais re cur sos na edu ca ção in fan til é eco no mi -
zá-los, mais adi an te, no en si no fun da men tal.

Esses efe i tos se de vem mais ao de sen vol vi men -
to das ca pa ci da des cog ni ti vas pela edu ca ção in fan til
que pela so ci a li za ção da cri an ça ou a atu a ção so bre
os pais. Por sua vez, os efe i tos a lon go pra zo são ma i -
o res quan do as cri an ças são po bres e são me lhor a
qua li da de da edu ca ção in fan til. Assim, não é qual quer 
ins ti tu i ção de edu ca ção in fan til que fun ci o na, mas
aque las vol ta das para o de sen vol vi men to cog ni ti vo (o
que não é não é a mes ma co i sa que al fa be ti zar ou mi-
nis trar con te ú dos).

Os efe i tos re dis tri bu ti vos do Fun def são no tá ve -
is, per mi tin do ao en si no fun da men tal al can çar gran de 
avan ço. Mas é ine gá vel que ele in tro du ziu cer ta ri gi -
dez na alo ca ção de re cur sos, de i xan do dez por cen to
da re ce i ta de im pos tos dos mu ni cí pi os para os pro je -
tos e ati vi da des de qual quer ní vel e mo da li da de de
en si no e edu ca ção que não seja o en si no fun da men -
tal re gu lar. Ape sar dis so, 61,7 por cen to da ma trí cu la
em cre ches, no ano 2000, si tu a va-se na de pen dên cia
mu ni ci pal e o mes mo ocor ria com 67,8 por cen to da
pré-es co la.

Como uma for ma de mi no rar a es cas sez, esta
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal es ten de a apli ca -
ção do sa lá rio-edu ca ção à edu ca ção in fan til pú bli ca.
Esta é uma al ter na ti va ne ces sá ria, em bo ra não su fi ci -
en te, para so lu ci o nar as di fi cul da des da edu ca ção in-
fan til e dos mu ni cí pi os bra si le i ros, ou tros ca mi nhos
pre ci sam ser pro pos tos.

Deve-se fri sar que, se gun do o Cen so da Edu ca -
ção Infan til (INEP, 2000) cer ca de 85 por cen to das cri-
an ças ma tri cu la das em cre ches eram aten di das em
es co las, ao pas so que na pré-es co la 86 por cen to do
aten di men to ocor ria em pré di os es co la res ou si mi la -
res. Isso su ge re que, in for mal men te, o sa lá rio-edu ca -
ção, que aten de às ne ces si da de do en si no fun da -
men tal, já co bre uma par te dos cus tos da edu ca ção
in fan til. Mais que isso, po rém, este Cen so in di ca que,
con for me dis po si ti vo da Lei de Di re tri zes e Ba ses, a
edu ca ção in fan til se tem in te gra do aos sis te mas de
en si no. Evi dên ci as dis so são a uti li za ção dos Re fe -
ren ci a is Cur ri cu la res Na ci o na is (RCN-I) por 77 por
cen to das cre ches e pré-es co las. Ade ma is, o ma te ri al
di dá ti co es ta va pre sen te em pelo me nos 74 por cen to
das cre ches e em 93 por cen to das pré-es co las.

Por tan to, na ad mi nis tra ção de re cur sos es cas -
sos, para os qua is o sa lá rio  educação pode ser um
alí vio par ci al, é pre ci so ter em men te dois fo cos: pri-

me i ro, o sig ni fi ca ti vo im pac to edu ca ci o nal e so ci al a
edu ca ção, como for ma, in clu si ve, de com ba te à po-
bre za, con for me os com pro mis sos in ter na ci o na is fir-
ma dos pelo Bra sil nas Con fe rên ci as de Jom ti en e Da-
car. Se gun do, a ne ces si da de de aten der, com a edu-
ca ção in fan til, pri o ri ta ri a men te as cri an ças de zero a
seis anos so ci al men te me nos pri vi le gi a das, como for-
ma de as se gu rar o seu fu tu ro e o fu tu ro do País.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ri car do San tos.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – As pro pos tas de emen das à Cons ti tu i ção que
aca bam de ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es-
pe cí fi cas cons tan tes dos art. 354 e se guin tes do Re gi -
men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2002

Esta be le ce que o pro vi men to de va-
gas nos Nos cur sos  de gra du a ção das
uni ver si da des pú bli cas es ta du a is
dar-se-á na pro por ção de cin qüen ta por
cen to para os alu nos egres sos do en si no 
mé dio das es co las pú bli cas es ta du a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º As va gas em cada cur so de gra du a ção

das uni ver si da des pú bli cas es ta du a is se rão pro vi das
na pro por ção de cin qüen ta por cen to por alu nos
egres sos do en si no mé dio das es co las pú bli cas es ta -
du a is.

§ 1º Con si de ram-se egres sos das es co las pú bli -
cas es ta du a is os alu nos que te nham sido apro va dos em
ao me nos três anos do en si no mé dio nes tas es co las.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não dis pen sa a
apro va ção no pro ces so se le ti vo para a ad mis são do
es tu dan te no en si no su pe ri or.

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

Jus ti fi ca ção

Inques ti o ná vel é a im por tân cia so ci al do en si no
su pe ri or; nor mal men te, os pro fis si o na is gra du a dos —
so bre tu do nas boas uni ver si da des pú bli cas — têm
con di ções mais fa vo rá ve is para con tri bu ir com o de-
sen vol vi men to na ci o nal, con si de ran do-se os co nhe ci -
men tos que ad qui ri ram.

É cer to que di an te dos co nhe ci dos exa mes ves-
ti bu la res, os alu nos egres sos das es co las par ti cu la -
res têm um de sem pe nho me lhor e mais efe ti vo. Isso
se deve prin ci pal men te ao fato de que o en si no pú bli -
co é in su fi ci en te, mal equi pa do, os pro fes so res são
mal re mu ne ra dos e o re sul ta do dis so é que os alu nos
das es co las pú bli cas, pa ra do xal men te, são ex clu í dos
das uni ver si da des pú bli cas.

Some-se a isso, o fato de que os alu nos egres-
sos das es co las pú bli cas en fren tam uma sé rie de di fi -
cul da des que os im pe de de uma pre pa ra ção mais
ade qua da e es pe cí fi ca para o ves ti bu lar. São atra í dos
pre co ce men te para o mer ca do de tra ba lho, como for-
ma de al te rar a re a li da de de sua fa mí lia. E, sen do as-
sim, fi cam em de si gual da de de con di ções e não con-
se guem co lo ca ção nas uni ver si da des pú bli cas.

Caso não seja as se gu ra do aos alu nos egres-
sos das es co las pú bli cas o aces so às uni ver si da des
pú bli cas es ta du a is, es ses alu nos, ou es ta rão de fi ni ti -
va men te ali ja dos do en si no su pe ri or, por   não po de -
rem pa gar as al tas anu i da des das uni ver si da des
par ti cu la res, ou res tar-lhes-á um en si no su pe ri or fra-
co, caro e inú til por que fe i to com tan tas di fi cul da des
que im pe dem o apren di za do ade qua do.

É cer to que há mu i tos va lo res hu ma nos nas
ca ma das mais po bres de nos sa so ci e da de; é cer to,
ain da, que em cada um des ses va lo res hu ma nos —
co nhe ce do res que são da po bre za e das di fi cul da -
des do povo bra si le i ro — há mu i to mais pro ba bi li da -
de de se en con trar a sa í da para as ma ze las de nos-
sa so ci e da de. Entre tan to, mu i tos des ses va lo res hu-
ma nos cer ta men te per ma re ce rão es con di dos caso
não lhes seja dada uma opor tu ni da de ade qua da.

O in ci so VI do ar ti go 10 da Lei de Di re i tri zes e
Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal de ter mi na aos Esta dos
que as se gu rem, com pri o ri da de, o en si no mé dio. Sen-
do as sim, nada mais jus to do que as se gu rar-se, nas
uni ver si da des tam bém es ta du a is, va gas aos alu nos
egres sos do en si no mé dio cur sa do nas es co las pú bli -
cas.

O in ci so I do ar ti go 3º da Lei de Di re tri zes e
Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal es ta be le ce que o en-
si no será mi nis tra do le van do sem pre em con ta e
prin cí pio da “igual da de de con di ções para o aces so
e per ma nên cia na es co la”.

O pre sen te pro je to visa a igua lar os de si gua is,
as se gu ran do aos alu nos egres sos das es co las pú-
bli cas o aces so ao en si no su pe ri or; as se gu ran do às
ca ma das mais po bres de nos sa so ci e da de o di re i to
de tam bém for mar a eli te in te lec tu al de nos so País
e, as sim, cer ta men te, as se gu ran do a essa ca ma da,
hoje ex clu í da de pra ti ca men te tudo, o di re i to de en-
con trar, por seus pró pri os me i os, o me lhor ca mi nho
para o fim de sua pró pria ex clu são e para o ver da -
de i ro jus to e du rá vel de sen vol vi men to na ci o nal.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. _
Car los Wil son.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE  DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

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:

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

TÍTULO II
Dos Prin cí pi os e Fins da Edu ca ção Na ci o nal

Art. 2º A edu ca ção, de ver da fa mí lia e do Esta do, 
ins pi ra da nos prin cí pi os de li ber da de e nos ide a is de
so li da ri e da de hu ma na, tem por fi na li da de o ple no de-
sen vol vi men to do edu can do, seu pre pa ro para o exer-
cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho.

Art. 3º O en si no será mi nis tra do com base nos
se guin tes prin cí pi os:

I _  igual da de de con di ções para o aces so e per-
ma nên cia na es co la;

II – li ber da de de apren der, en si nar, pes qui sar e
di vul gar a cul tu ra, o pen sa men to, a arte e o sa ber;

III – plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe da -
gó gi cas;

IV – res pe i to à li ber da de e apre ço à to le rân cia;
V – co e xis tên cia de ins ti tu i ções pú bli cas e pri va -

das de en si no;
VI – gra tu i da de do en si no pú bli co em es ta be le ci -

men tos ofi ci a is;
VII – va Io ri za ção do pro fis si o nal da edu ca ção

es co lar;
VIII – ges tão de mo crá ti ca do en si no pú bli co, na

for ma des ta lei e da le gis la ção dos sis te mas de
en si no;
IX – ga ran tia de pa drão de qua li da de;
X – va lo ri za ção da ex pe riên cia ex tra-es co lar;
Xl– vin cu la ção en tre a edu ca ção es co lar, o tra-

ba lho e as prá ti cas so ci a is.
.........................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção da Edu ca ção Na ci o nal

Art. 8º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os or ga ni za rão, em re gi me de co la bo ra -
ção os res pec ti vos sis te mas de en si no.

§ 1º Ca be rá à União a co or de na ção da po lí ti ca
na ci o nal de edu ca ção, ar ti cu lan do os di fe ren tes ní ve -
is e sis te mas e exer cen do fun ção nor ma ti va, re dis tri -

bu ti va e su ple ti va em re la ção as de ma is ins tân ci as
edu ca ci o na is.

§ 2º Os sis te mas de en si no te rão li ber da de de
or ga ni za ção nos ter mos des ta lei.

Art.  9º A União in cum bir-se-á de:
I – ela bo rar Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em

co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os;

II or ga ni za man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;

III – pres tar as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
de sen vol vi men to de seus sis te mas de en si no e o
aten di men to pri o ri tá rio à es co la ri da de obri ga tó ria,
exer cen do a fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;

IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta-
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da -
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for-
ma ção bá si ca co mum;

V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;

VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com os sis te mas de en si -
no, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lho -
ria da qua li da de do en si no;

VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gra-
du a ção e pós-gra du a ção;

VIII – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pe -
ra ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de so-
bre este ní vel de en si no;

 IX – au to ri zar re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi -
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti -
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no.

 § 1º Na es tru tu ra edu ca ci o nal, ha ve rá um Con-
se lho Na ci o nal de Edu ca ção, com fun ções nor ma ti -
vas e de su per vi são e ati vi da de per ma nen te, cri a do
por lei.

§ 2º Para o cum pri men to do dis pos to nos in ci sos 
V a IX, a União terá aces so a to dos os da dos e in for -
ma ções ne ces sá ri os de to dos os es ta be le ci men tos e
ór gãos edu ca ci o na is.

§ 3º As atri bu i ções cons tan tes do in ci so IX po-
de rão ser de le ga das aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de -
ral, des de que man te nham ins ti tu i ções de edu ca ção
su pe ri or.
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Art. 10. Os Esta dos in cum bir-se-ão de:
I – or ga ni zar man ter e de sen vol ver os ór gãos e

ins ti tu i ções ofi ci a is dos seus sis te mas de en si no; II –
de fi nir, com os Mu ni cí pi os, for mas de co la bo ra ção na
ofer ta do en si no fun da men tal, as qua is de vem as se -
gu rar a dis tri bu i ção pro por ci o nal das res pon sa bi li da -
des, de acor do com a po pu la ção a ser aten di da e os
re cur sos fi nan ce i ros dis po ní ve is em cada uma des-
sas es fe ras do Po der Pú bli co;

 III – ela bo rar e exe cu tar po lí ti cas e pla nos edu-
ca ci o na is, em con so nân cia com as di re tri zes e pla nos 
na ci o na is de edu ca ção, in te gran do e co or de nan do as
suas ações e as dos seus Mu ni cí pi os;

 IV – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi -
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti -
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no;

V – ba i xar nor mas com ple men ta res para o seu
sis te ma de en si no;

VI _ as se gu rar o en si no fun da men tal e ofe re cer,
com pri o ri da de, o en si no mé dio.

Pa rá gra fo úni co. Ao Dis tri to Fe de ral apli-
car-se-ão as com pe tên ci as re fe ren tes aos Esta dos e
aos Mu ni cí pi os.

Art. 11. Os Mu ni cí pi os in cum bir-se-ão de:
I – or ga ni zar man ter e de sen vol ver os ór gãos e

ins ti tu i cões ofi ci a is dos seus sis te mas de en si no, in te -
gran do-se às po lí ti cas e pla nos edu ca ci o na is da
União e dos Esta dos;

II – exer cer ação re dis tri bu ti va em re la ção às
suas es co las;

III – ba i xar nor mas com ple men ta res para o seu
sis te ma de en si no;

IV – au to ri zar, cre den ci ar e su per vi si o nar os es-
ta be le ci men tos do seu sis te ma de en si no;

V – ofe re cer edu ca ção in fan til em cre ches e
pré-es co las, e, com pri o ri da de o en si no fun da men tal,
per mi ti da a atu a ção em ou tros ní ve is de en si no so-
men te quan do es ti ve rem aten di das ple na men te as
ne ces si da des de sua área de com pe tên cia e com re-
cur sos aci ma dos per cen tu a is mí ni mos vin cu la dos
pela Cons ti tu i ção Fe de ral à ma nu ten ção e de sen vol -
vi men to do en si no.

Pa rá gra fo úni co. Os Mu ni cí pi os po de rão op tar,
ain da, por se in te grar ao sis te ma es ta du al de en si no
ou com por com ele um sis te ma úni co de edu ca ção
bá si ca.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis -
são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Re quer in clu são na Ordem do Dia
do Pro je to de Lei do Se na do nº 96 de
2001, que dis põe so bre ope ra ções com
re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
Cen tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi den ci as.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a V. Exª, nos ter mos do art. 172, in ci so

I, do Re gi men to Inter no, ou vi do o Ple ná rio, seja in clu í -
do na Ordem do Dia o Pro je to de Lei do Se na do nº96
de 2001, cujo o pra zo na Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos, já se en con tra es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de Fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será pu bli ca do e in clu í do
em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do Blo-
co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, por cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
SRA.s e Srs. Se na do res, que ro, nes ta opor tu ni da de,
co mu ni car ao Ple ná rio da Casa que um re que ri men to
cujo pri me i ro sig na tá rio é este Se na dor foi en tre gue e
pro to co la do jun to à Mesa do Se na do, já com trin ta as-
si na tu ras – por tan to, o nú me ro mí ni mo ne ces sá rio –
para a cri a ção e ins ta la ção da CPI das pes qui sas ele i -
to ra is.

Em to dos os anos ele i to ra is nos de pa ra mos
com um pro ble ma que se agra va: os nú me ros dos ins-
ti tu tos de pes qui sas são di ver gen tes en tre si e, mais
que isso, apre sen tam gran de dis cre pân cia em re la -
ção ao re sul ta do ofi ci al das ele i ções. Esse pro ble ma é
na ci o nal e diz res pe i to aos gran des ins ti tu tos de pes-
qui sa. Inclu si ve em 1998, o Se na dor Ade mir Andra de
apre sen tou um re que ri men to nes se sen ti do, com
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base nas pes qui sas re a li za das na que le ano. Pelo fato
de pre ver uma CPI mis ta, o re que ri men to dor mi ta até
hoje na Câ ma ra dos De pu ta dos. Em 2000, es ses epi-
só di os se re pe ti ram pelo Bra sil afo ra: em Ni te rói, no
Rio de Ja ne i ro, Go iâ nia, Be lém do Pará, Por to Ale gre
e Ma ca pá, ca pi tal do meu Esta do. Lá – pas mem, Srs.
Se na do res! – o Jor nal Na ci o nal di vul gou pes qui sa
re a li za da pelo Ibo pe na vés pe ra da ele i ção, por tan to,
na no i te do dia 4 de ou tu bro, com qua tor ze pon tos de
di fe ren ça a fa vor do can di da to go ver nis ta, que aca-
bou sen do ele i to, apo i a do pelo go ver na dor do Esta do, 
ape nas com 0,33% à fren te do nos so can di da to. Além
dis so, na área ur ba na, que foi pes qui sa da pelo Ibo pe
– se é que foi pes qui sa da -, ga nha mos as ele i ções. O
can di da to go ver nis ta ven ceu na zona ru ral, no Arqui-
pé la go do Ba i li que, onde ti rou a van ta gem que tí nha -
mos con quis ta do na zona ur ba na.

Então, por ser um pro ble ma gra ve, que afe ta a
ma i o ria dos gran des ins ti tu tos de pes qui sa, nos gran-
des Esta dos da Fe de ra ção e nos prin ci pa is mu ni cí pi -
os des te País, por te mos con se gui do as as si na tu ras
ne ces sá ri as e já ter mos pro to co la do o re que ri men to
que cria a CPI – ele deve ser pu bli ca do nos pró xi mos
dias –, que ría mos con cla mar o Pre si den te do Se na -
do, Se na dor Ra mez Te bet, e os lí de res par ti dá ri os, in-
clu si ve o Lí der do Blo co de Opo si ção, Se na dor José
Edu ar do Du tra, para que se em pe nhem no sen ti do da
ins ta la ção des sa CPI, de uma vez por to das. 

Se a CPI não ob ti ver como re sul ta do de seus
tra ba lhos da dos su fi ci en tes para pu nir os ins ti tu tos de
pes qui sa, sem dú vi da ne nhu ma ser vi rá para mo ra li -
zá-los. Os ins ti tu tos de pes qui sas ele i to ra is têm im-
pac to for te na de ci são do ele i tor, so bre tu do do ele i tor
in de ci so, às vés pe ras de ele i ções.

Acre di to que isso será bom para o País, será
bom para to dos os par ti dos e para os pró pri os ins ti tu -
tos. Qu e re mos ga ran tir a cre di bi li da de dos mes mos, a
cre di bi li da de das pes qui sas. Qu e re mos que o ele i tor
acre di te que se tra ta de fato de uma le i tu ra, mes mo
que mo men tâ nea, mas cor re ta, do que está pas san -
do pela ca be ça de cada ele i tor pes qui sa do. 

Na ver da de, o que que re mos é me lho rar a qua li -
da de das pes qui sas. Isso por que, se um ins ti tu to erra,
por exem plo, em 14 pon tos, como o Ibo pe er rou no
Ama pá, das duas uma: ou o ins ti tu to é in com pe ten te e
não con se guiu fa zer uma pes qui sa de qua li da de, ou
foi ma ni pu la do pe los in te res ses eco nô mi cos, pe los
in te res ses da má qui na ad mi nis tra ti va. E isso não
pode acon te cer.

Por isso o meu ape lo a to dos os lí de res do Se-
na do, dos Par ti dos, dos gran des Par ti dos prin ci pal -
men te, para que pos sa mos ins ta lar a CPI e para que

ela te nha um ca rá ter pre ven ti vo, um ca rá ter de con-
ten ção dos ex ces sos que po dem acon te cer nes sas
ele i ções e que, como es ta mos di an te de uma ele i ção
na ci o nal, po dem pre ju di car can di da to de qual quer
Par ti do.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, res sal to ain da um
fato, que diz res pe i to mais ao PDT e ao PPS, em bo ra
eu es te ja fa lan do em nome da Li de ran ça do Blo co.
Tra ta-se de um even to que acon te ce rá da qui a al guns
mi nu tos no Espa ço Cul tu ral da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, con gre gan do o PDT, o PPS e o PTB, num in di ca -
ti vo de ali an ça para as pró xi mas ele i ções. As Exe cu ti -
vas e as Ban ca das dos três Par ti dos es ta rão se re u -
nin do da qui a pou co para ma ni fes tar ao Bra sil o de se -
jo de co li ga ção.

Te nho dito que essa é uma ele i ção ca rac te ri za -
da pelo prag ma tis mo. Está aí um pro vá vel eixo de ali-
an ça en tre o PT e o PL e nós es ta mos dis cu tin do a
apro xi ma ção en tre PDT, PPS e PTB, numa ali an ça
plu ral. Fri so, to da via, que de ve mos lu tar para pre ser -
var a in di vi du a li da de de cada Par ti do den tro da plu ra -
li da de de uma ali an ça como essa.

Mu i to obri ga do, Pre si den te.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, gos ta ria que me con si de ras se ins cri -
ta, na for ma re gi men tal, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel no mo men to ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
terá as se gu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, §2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ade mir Andra de, do PSB.

S. Exª terá 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci -
a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr
Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, pre ten do fa zer
co men tá ri os so bre três as sun tos nes se pe que no es-
pa ço de tem po.

O pri me i ro as sun to diz res pe i to ao meu Esta do,
o Pará. Tra go de lá uma es pé cie de pi a da po lí ti ca, que
de ve ria ser uti li za da nas ca ri ca tu ras que são fe i tas a
res pe i to do as sun to. Tra ta-se da cons tru ção das eclu-
sas da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, que vi a bi li za ri am a hi-
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dro via Ara gua ia/To can tins, que se ria uma fon te de de-
sen vol vi men to para cin co Esta dos bra si le i ros, de
cres ci men to eco nô mi co da nos sa re gião, por tan to,
algo da ma i or im por tân cia para o Bra sil.

É evi den te que o Go ver no atu al não tem uma vi-
são de sen vol vi men tis ta. O Pre si den te é um ho mem
que tem suas li mi ta ções. Ele não tem con di ções de
de fi nir pri o ri da des, de sa ber o que é me lhor para o
País, afi nal de con tas vive mu i to pre o cu pa do com a
bus ca de boas re la ções com os pa í ses de sen vol vi dos 
– já fez 180 vi a gens em sete anos de Go ver no. Por
isso não é ca paz, evi den te men te, de apro fun dar o es-
tu do e o co nhe ci men to do Bra sil e de de fi nir uma po lí -
ti ca que nos leve ao cres ci men to eco nô mi co.

As eclu sas da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí de ve ri am
ter sido cons tru í das quan do se ini ci ou a cons tru ção
da hi dre lé tri ca, exa ta men te no ano de 1976. A hi dre lé -
tri ca foi con clu í da em 1985 e as eclu sas não fo ram fe i -
tas. Elas re pre sen ta ri am, na épo ca, um cus to de 3%
do va lor to tal da obra. Para que se jam cons tru í das
hoje, o va lor pre vis to pra ti ca men te qua dru pli cou, em
fun ção da ir res pon sa bi li da de do Go ver no.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que foi ele i to em
1994 e não to mou ne nhu ma pro vi dên cia para dar
con ti nu i da de a essa obra. Na ele i ção de 1998, em
que foi re e le i to, es te ve no Esta do do Pará, onde par ti -
ci pou de um co mí cio no Mu ni cí pio de Tu cu ruí, ao lado
de seus dois can di da tos ao Go ver no do Esta do, o Go-
ver na dor Almir Ga bri el, can di da to à re e le i ção, e o
ex-Se na dor Ja der Bar ba lho. Tal vez o Pre si den te se-
quer com pre en des se o que é uma eclu sa ou a im por -
tân cia de uma hi dro via – cre io que ele não co nhe ce a
ma té ria –, mas, por pres são lo cal, deu a sua pa la vra
ao povo de Tu cu ruí de que as eclu sas da hi dre lé tri ca
se ri am con clu í das jun ta men te com a con clu são da
se gun da fase da hi dre lé tri ca.

Ora, para isso, se ri am ne ces sá ri os, ao lon go
des ses pra ti ca men te qua tro anos, re cur sos da or dem
de R$500 mi lhões. O Pre si den te pro me teu isso em
pra ça pú bli ca. Qu an do o or ça men to veio para o Con-
gres so, es ta vam alo ca dos R$100 mi lhões para a
obra; mas, em se gui da, em ra zão de um pa co te eco-
nô mi co, ele man dou um novo or ça men to sem um
cen ta vo para as eclu sas de Tu cu ruí, no ano de 1999.
Foi a Ban ca da do Pará que vi a bi li zou o iní cio da obra,
por meio de uma emen da par la men tar apre sen ta da
nes ta Casa.

Ago ra, Sr. Pre si den te, vem a pi a da, a mais in te -
res san te que eu já ouvi até hoje em ter mos de po lí ti -
ca. O jor nal O Li be ral pu bli cou a ma ni fes ta ção do De-
pu ta do Fe de ral do meu Esta do, Ha rol do Be zer ra, meu
ami go, uma pes soa de quem gos to, mas que fi cou até

en gra ça da di an te das afir ma ções que fez ao jor nal e
da ex po si ção fe i ta na Fi e pa – ele foi con vi da do pelo
seu Pre si den te, Da ni lo Re mor. Aliás, há dois me ses, o
Sr. Da ni lo Re mor con vi dou toda a Ban ca da do Pará
para tra tar do mes mo as sun to. Lá es ti ve mos pre sen -
tes eu, o De pu ta do Ger son Pe res e o De pu ta do Ani-
val do Vale. Os de ma is par la men ta res, tal vez por ou-
tros com pro mis sos, não pu de ram es tar pre sen tes.
Essa é uma pre o cu pa ção do seg men to em pre sa ri al
do Esta do do Pará, do povo do Pará; só não é, evi den -
te men te, uma pre o cu pa ção do Go ver na dor Almir Ga-
bri el – com cer te za, não é – que, aliás, é ali a do for mal, 
amo ro so, com uma li ga ção im pres si o nan te com o De-
pu ta do Ha rol do Be zer ra, que, por sua vez, é li ga do,
es tri ta men te co la do ao Go ver na dor Almir Ga bri el. 

Pois bem, o De pu ta do Ha rol do Be zer ra foi à re u -
nião na Fi e pa, com vá ri os em pre sá ri os e o Sr. Da ni lo
Re mor, dis se que as obras das eclu sas es ta vam pra ti -
ca men te pa ra li sa das, e fa lou da ra zão des sa pa ra li sa -
ção, ou seja, que o Exe cu ti vo não alo cou no or ça men -
to os re cur sos ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to da
obra, para que ela fos se con clu í da jun ta men te com a
se gun da eta pa da hi dre lé tri ca. 

Vale lem brar que hou ve um mo vi men to so ci al
em tor no da obra: de tra ba lha do res, de em pre sá ri os e
até uma ame a ça da Fi e pa de en trar na Jus ti ça, por-
que hou ve o fe cha men to de um rio para que o Go ver -
no cum pris se o seu de ver de cons tru ir es sas eclu sas. 

Mas o que eu cha mo de pi a da – e é uma ver da -
de i ra pi a da, é cô mi co, para não di zer trá gi co – é que o
De pu ta do Ha rol do Be zer ra, ali a do, co la do ao Go ver -
na dor Almir Ga bri el e, evi den te men te, ao Pre si den te
da Re pú bli ca e ao seu can di da to, o ex-Mi nis tro e nos-
so Co le ga, Se na dor José Ser ra, diz ”que há mu i to o
que se te mer di an te da hi pó te se de ser ele i to um ad-
ver sá rio“. Ve jam a pi a da! S. Exª diz que o Go ver no
não cons tru iu as eclu sas da hi dre lé tri ca, não alo cou
re cur sos para esse fim; cri ti ca o Go ver no por não ter
alo ca do es ses re cur sos. Mas con si de ra um pe ri go a
ele i ção de um ad ver sá rio, por que não se sabe se
esse ad ver sá rio do Pre si den te Fer nan do Hen ri que te-
ria con di ções ou en ten de ria a ne ces si da de de des ti -
nar re cur sos para a cons tru ção des sas eclu sas. 

Ora, ele de ve ria as su mir: ”Sou um De pu ta do Fe-
de ral do Go ver no Fer nan do Hen ri que; sou do PSDB;
sou ali a do do Go ver na dor Almir Ga bri el, ali a do de pri-
me i ra hora, ali a do in con di ci o nal, ali a do que não faz
crí ti ca“! Ele de ve ria di zer tran qüi la men te: ”O meu Go-
ver na dor não se im por ta com as eclu sas de Tu cu ruí; o
meu Go ver na dor não en ten de que essa é uma obra
fun da men tal para os in te res ses do Esta do do Pará; o
meu Go ver na dor não move uma pa lha para que os re-
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cur sos se jam co lo ca dos no Orça men to da União, e o
meu Pre si den te, la men ta vel men te, tam bém não com-
pre en de essa ques tão, não ava lia a sua im por tân cia,
não sabe de fi nir pri o ri da des“. 

O De pu ta do Ha rol do Be zer ra de ve ria as su mir a
res pon sa bi li da de pe las fa lhas de seus ali a dos – o
Pre si den te da Re pú bli ca, o Go ver na dor do Esta do –,
pelo des com pro mis so de les com o povo do Esta do do
Pará e até mes mo pela fal ta de pa la vra do Pre si den te
da Re pú bli ca do Bra sil. Era isso o que S. Exª de ve ria
fa zer na Fi e pa, e não fa zer ame a ça, di zer que se o
pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca for ad ver sá rio de
Fer nan do Hen ri que Car do so, ele po de rá de i xar de
cons tru ir as eclu sas da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Devo res sal tar que é in te res san te o fato de o
pró prio can di da to do Go ver no se con tra por à po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no. O De pu ta do Ha rol do Be zer ra
de ve ria lem brar-se de que, en quan to es ta mos dis cu -
tin do a ne ces si da de de R$380 mi lhões –– ago ra só
fal tam cer ca de R$380 mi lhões para a con clu são das
eclu sas de Tu cu ruí, de um to tal de R$500 mi lhões ––
para a re a li za ção de uma obra que tra rá enor me cres-
ci men to eco nô mi co e de sen vol vi men to para a nos sa
re gião, o seu Pre si den te, com a sua po lí ti ca eco nô mi -
ca, gas ta por ano R$140 bi lhões com o prin ci pal e o
ser vi ço da dí vi da pú bli ca bra si le i ra. 

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so gas ta,
a cada dia de Go ver no, mais do que pre ci sa mos para
a cons tru ção das eclu sas da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.
Ou seja, são qua se R$400 mi lhões por dia de com-
pro me ti men to da dí vi da pú bli ca da po lí ti ca eco nô mi ca 
do Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Hoje, de po is de um ano e três me ses ban can do ju ros
de 19% ao ano, esse Pre si den te ba i xa os ju ros para
ape nas 18,75% ao ano. Enquan to os Esta dos Uni dos
pa gam, hoje, 1,5% ao ano, o Bra sil paga 18,75% ao
ano. Por tan to, isso é uma pi a da de mau gos to. 

Devo con clu ir este as sun to di zen do que os pre-
si den ciá ve is, e até mes mo o can di da to do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, con tes tam a po lí ti ca
eco nô mi ca do Pre si den te e fa lam da ne ces si da de de
cres ci men to e de sen vol vi men to do País. E o can di da -
to do meu par ti do, Anthony Ga ro ti nho, Go ver na dor do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, tem co nhe ci men to des sa
ques tão. É um ho mem que está vol ta do para a ne ces -
si da de do cres ci men to eco nô mi co do Bra sil. O seu
po si ci o na men to com re la ção à po lí ti ca eco nô mi ca eu
con si de ro o me lhor. É uma po lí ti ca de ba i xar os ju ros,
de dar um cho que de cré di to na so ci e da de, de apo io à
so ci e da de para que o Bra sil cres ça e, com isso, di mi -
nua a vi o lên cia. Por tan to, nin guém pode ser pior no

que se re fe re ao cres ci men to eco nô mi co do que o
atu al Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil. 

O Sr. Ha rol do Be zer ra de ve ria ser mais dig no,
mais co ra jo so e mais éti co po li ti ca men te e as su mir a
sua res pon sa bi li da de e a res pon sa bi li da de dos seus
ali a dos, a fal ta do Go ver no Fe de ral com o Esta do do
Pará.

Va mos con ti nu ar lu tan do e pres si o nan do. Quem
sabe os nos sos dis cur sos, a nos sa fala, a nos sa luta,
o se mi ná rio que a Fi e pa vai re a li zar e do qual fa re mos 
par te fa çam o Pre si den te se lem brar de que ele es te -
ve num pa lan que di an te de 10 mil pes so as e fez uma
pro mes sa que não con se guiu cum prir.

Sr. Pre si den te, que ro fa lar ago ra so bre um tema
que con si de ro ex tre ma men te sé rio: o Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral do nos so País quer to mar o lu gar do Con-
gres so Na ci o nal. 

Re cen te men te, dois po si ci o na men tos es tão
mo bi li zan do a opi nião pú bli ca, le van do a uma sé rie de
dis cus sões: um, par ci al men te to ma do; e ou tro que
po de rá vir a ser to ma do pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral. Essas ques tões di zem res pe i to à cláu su la de bar-
re i ra dos par ti dos po lí ti cos no Bra sil e às co li ga ções,
que, nos Esta dos, se gun do a le gis la ção, po dem ser
di fe ren tes das co li ga ções na ci o na is.

Ontem, os Lí de res de to dos os Par ti dos com re-
pre sen ta ção no Se na do da Re pú bli ca re u ni ram-se
com o Pre si den te Ra mez Te bet. De po is de uma am-
pla dis cus são, em que não se ava li ou o mé ri to, to dos
os Lí de res – to dos, com ex ce ção do do PSDB, que
teve uma cer ta di fi cul da de de de fi ni ção – ma ni fes ta -
ram-se con tra a mu dan ça na re gra do jogo. Nas ele i -
ções de 1994 e 1998, as co li ga ções fe de ra is pu de ram 
ser di fe ren tes das co li ga ções es ta du a is.

Lem bro-me de que, no Esta do do Acre, o PT se
co li gou ao PSDB do Pre si den te Fer nan do Hen ri que; e
em mu i tos Esta dos hou ve as mais di ver sas co li ga -
ções.

Por tan to, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral não pode
ago ra, por ca u sa de uma pro vo ca ção do PDT, agir da
ma ne i ra como age. O PDT, nes te mo men to, está ten-
tan do fa zer uma com po si ção com o PTB e o PPS e
quer que essa co li ga ção se re pro du za em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal, in de pen den te men te da von ta de dos
par ti dos no âm bi to re gi o nal. O PDT fez uma con sul ta
que, se gun do o que se ava lia, in te res sa ao PSDB e ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, pois for ça o PMDB e
o PFL a es ta rem uni dos na ali an ça fe de ral. É o que se
co gi ta, mes mo que nin guém te nha as su mi do essa
res pon sa bi li da de.
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Em fun ção des se fato, o pró prio Pa lá cio do Pla-
nal to es ta ria apro ve i tan do a pro vo ca ção do PDT para
ad mi tir uma mu dan ça na re gra do jogo, a pra ti ca men -
te sete ou oito me ses das ele i ções. Isso não é pos sí -
vel, por que a Cons ti tu i ção de 1988 foi cla ra ao es ta -
be le cer que qual quer mu dan ça na le gis la ção ele i to ral
de ve ria ser fe i ta um ano an tes das ele i ções.

A con sul ta foi fe i ta em tem po há bil. Por tan to, o
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral po de ria ter res pon di do an-
tes de ou tu bro e até mu da do as re gras do jogo. Mas,
ago ra, a sete me ses, isso sig ni fi ca ria um gol pe, uma
com pli ca ção ge ne ra li za da nos vá ri os Esta dos bra si -
le i ros, onde tem de ha ver li ber da de de ali an ça de to-
dos os par ti dos po lí ti cos.

É in te res san te que sa í mos da qui on tem, às 19
ho ras, a fim de nos re u nir mos com o Mi nis tro Nel son
Jo bim, Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ami-
go pes so al do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, para lhe dar co nhe ci men to da nos sa idéia, do nos-
so pen sa men to: as Li de ran ças do Se na do da Re pú -
bli ca con si de ra ri am um gol pe se o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral res pon des se afir ma ti va men te à pro pos ta do
PDT, for çan do a co li ga ção fe de ral a ser a mes ma dos
Esta dos bra si le i ros; um gol pe por que se es ta ria so-
bre pon do ao Con gres so Na ci o nal, que tem po de res
para le gis lar. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral tem po de -
res ape nas para re gu la men tar o que le gis la mos. Não
se ria pos sí vel uma re gra fe i ta em 1994 e exe cu ta da
em 1998 ser mo di fi ca da às vés pe ras de uma ele i ção.
Isso foi dito ao Mi nis tro Nel son Jo bim pe los Lí de res
de to dos os par ti dos po lí ti cos do Con gres so – to dos,
sem ex ce ção. 

O en ten di men to é de que o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral se es ta ria so bre pon do às suas fun ções, ten-
tan do usur par o lu gar do Con gres so Na ci o nal, le gis -
lan do, quan do a de fi ni ção da le gis la ção per ten ce aos
Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is da Re pú bli ca do
Bra sil.

Além dis so, a le gis la ção é cla ra. A Lei nº 9.504,
de 1997, dis põe:

Art. 6º – É fa cul ta do aos par ti dos, den-
tro da mes ma cir cuns cri ção, ce le brar co li ga -
ções para ele i ções ma jo ri tá ri as, pro por ci o -
na is, ou para am bas, po den do, nes te úl ti mo
caso, for mar-se mais de uma co li ga ção para
a ele i ção pro por ci o nal den tre os par ti dos
que in te gram a co li ga ção para o ple i to ma jo -
ri tá rio.

O Có di go Ele i to ral, no art. 86 da Lei nº
4.737/65, dis põe:

Art. 86 – Nas ele i ções pre si den ci a is, a
cir cuns cri ção será o País; nas ele i ções fe de -
ra is e es ta du a is, o Esta do; e nas mu ni ci pa is, 
o res pec ti vo Mu ni cí pio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica mais do que cla ro
que são cir cuns cri ções di fe ren tes e que a co li ga ção a
ser fe i ta num Esta do não pre ci sa ne ces sa ri a men te
ser igual à do ní vel fe de ral.

É pre ci so que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral res pe i -
te o en ten di men to que tem ha vi do des de 1994 e 1998, e
que não se opor tu ni ze, por ou tros in te res ses, para mo-
di fi car as re gras do jogo às vés pe ras da ele i ção.

Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, fa lan do da cláu su la
de bar re i ra. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – tam bém
aten den do a uma con sul ta do PL e numa de ci são que
ain da não foi pu bli ca da por que, com cer te za, res ta dú vi -
da – per mi tiu que a cláu su la de bar re i ra dos par ti dos po-
lí ti cos pas se a vi go rar a par tir das ele i ções de 2002.

Isso é com ple ta men te er ra do, com ple ta men te
fora da lei, até por que, diga-se de pas sa gem, o Se na -
do da Re pú bli ca apro vou, há um ano e meio, uma lei
que an te ci pa a cláu su la de bar re i ra para as ele i ções
de 2002. Con tra o nos so voto, o Se na do Fe de ral apro-
vou-a por ma i o ria e ela, ago ra, tra mi ta na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Por tan to, o Con gres so Na ci o nal não se
ma ni fes tou, não foi con clu si vo so bre essa ma té ria e
não é pos sí vel que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que i ra 
pas sar por cima das atri bu i ções do Con gres so Na ci o -
nal e usur par o seu lu gar de le gis la dor.

A lei é mu i to cla ra – e não vou lê-la para não to-
mar mais tem po -, é cla rís si ma a res pe i to des sa ma té -
ria. A cláu su la de bar re i ra só pode va ler a par tir das
ele i ções de 2006, quan do o par ti do po lí ti co que não
con se guir 5% dos vo tos para a Câ ma ra dos De pu ta -
dos e ao me nos 2% em nove Esta dos bra si le i ros terá
uma sé rie de di fi cul da des para a ma nu ten ção de sua
exis tên cia. Por tan to, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral não
pode an te ci par essa cláu su la para 2002 por uma re-
gu la men ta ção ou por uma in ter pre ta ção dú bia da lei.

Não vou en trar no mé ri to da ques tão, mas de i xo
de an te mão o po si ci o na men to do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, que é ra di cal men te con trá rio a esta im po si -
ção – que, fala-se, quer fa zer o Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral – de que as co li ga ções em ní vel na ci o nal se jam
igua is às co li ga ções es ta du a is e de que a cláu su la de
bar re i ra pas se a pre va le cer a par tir de 2002. So mos
con trá ri os não por que te mos di fi cul da des. Em ab so lu -
to! O nos so par ti do vai su pe rar, com mu i ta tran qüi li da -
de, essa cláu su la de bar re i ra, vai ob ter mu i to mais
que 5% dos vo tos na ci o na is e mais que 2% dos vo tos
em mais de nove Esta dos bra si le i ros.
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Te mos um can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca cujo nome foi apro va do qua se que por una ni mi da -
de. No Con gres so Na ci o nal do Par ti do So ci a lis ta Bra-
si le i ro, não hou ve uma úni ca voz dis si den te à apro va -
ção do nome do Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho –
hou ve una ni mi da de. Se ha via al gu ma opo si ção ao
seu nome, essa não se fez pre sen te, ta ma nha era sua
inex pres si vi da de di an te do con jun to do Par ti do que,
por una ni mi da de, re pi to, as si mi lou a can di da tu ra do
atu al Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro e está tra ba lhan -
do por ela. Meu Par ti do tem mem bros in te li gen tes, ho-
mens de ca be ça, de com pro me ti men to po lí ti co, que
têm his tó ria em nos so País, e as su miu com tran qüi li -
da de e com se gu ran ça a can di da tu ra do Go ver na dor
Anthony Ga ro ti nho à Pre si dên cia da Re pú bli ca do
Bra sil. Com ela mar cha re mos nas ele i ções de 6 de
ou tu bro des te ano.

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 à Se na do ra Ma ria do Car mo 
Alves, do PFL do Esta do de Ser gi pe.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, nos
dois úl ti mos dias, as sis ti mos, es tar re ci dos, ao fim do
ra ci o na men to anun ci a do pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca.

O fato que iso la da men te tem pro vo ca do mais
trans tor nos à so ci e da de bra si le i ra, além de gra ves
pre ju í zos a nos sa eco no mia, é, sem dú vi da, a cri se da
ener gia elé tri ca. Vale res sal tar que, pelo me nos nas
pró xi mas dé ca das, so fre re mos as se qüe las des se ra-
ci o na men to, o qual pode de i xar um ras tro de pre ju í zo
à com pe ti ti vi da de do nos so par que in dus tri al e, con-
se qüen te men te, ao bol so da po pu la ção.

Sr. Pre si den te, tra go à ba i la esse as sun to, em-
bo ra dele mu i to se te nha fa la do an te ri or men te, por-
que du ran te o nos so re ces so pu de mos cons ta tar um
pro ce di men to tí pi co de pro pa gan da não mu i to cor re -
ta, gra ças a uma men sa gem in ver ti da que o mar ke -
ting po lí ti co ofi ci al ten ta in cu tir na po pu la ção. Tra ta-se 
de uma ten ta ti va ar di lo sa para se ven der a fal sa idéia
de que o erro cla mo ro so des te Go ver no de, no pe río -
do de sete anos, ha ver trans for ma do o País da ener-
gia mais ba ra ta e me nos po lu en te do mun do no in só li -
to País do ra ci o na men to e qua se do apa gão foi, na re-
a li da de, uma vi tó ria. Ten ta-se con fun dir a men te do
nos so povo, pro cu ran do pas sar-lhe a men sa gem de
que o ”Mi nis tro do apa gão“ se trans for mou no ”Mi nis -
tro da ilu mi na ção“. Essa foi uma pro va de su ces so

que evi den cia a gran de com pe tên cia ad mi nis tra ti va
des te Go ver no.

A re a li da de, Sr. Pre si den te, é bem di fe ren te. A
Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca exis-
tiu para ten tar ad mi nis trar uma gra vís si ma cri se re sul -
tan te da in com pe tên cia pura e sim ples do Go ver no,
que le vou o caos a um se tor que fun ci o na va tão bem
que era mo ti vo de ad mi ra ção de todo o mun do, de
onde vi nham inú me ros es pe ci a lis tas para apren der
uma tec no lo gia de pon ta im plan ta da ao lon go de
duas ge ra ções por con ta do ta len to da en ge nha ria
na ci o nal. Des sa nos sa afir ma ção não se deve de du zir 
a in ten ção de su bes ti mar a com pe tên cia do Mi nis tro
Pe dro Pa ren te, que é, sem dú vi da, um mo de lo do que
há de me lhor na bu ro cra cia bra si le i ra. De fato, S. Exª
re ce beu uma mis são es pi nho sa e, a bem da ver da de,
con se guiu di mi nu ir, em bo ra não eli mi nar, as se qüe las 
pro vo ca das pela pro i bi ção im pos ta pela área eco nô -
mi ca do Go ver no às es ta ta is ener gé ti cas de in ves ti -
rem em no vas hi dro e lé tri cas e em es sen ci a is li nhas
de trans mis são. Sem con tar que o Go ver no des mon -
tou o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, trans fe rin do seu
po der de de ci são para agên ci as re gu la do ras, como a
Ane el – Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, e o
ONS  Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co, que a
ele não eram su bor di na dos. Isso cri ou na área ener-
gé ti ca na ci o nal um im bró glio ge ren ci al, pois se ins ta -
lou um ab sur do con fli to de po de res, fe rin do as nor-
mas mais ele men ta res da boa ad mi nis tra ção.
Enquan to isso, o ca pi tal es tran ge i ro, em vez de ser
atra í do para a cons tru ção de no vas hi dre lé tri cas e,
cla ro, no vas li nhas de trans mis são, era ca na li za do
para com prar as dis tri bu i do ras, con si de ra das o fi let
mig non ar re ca da dor do sis te ma, sem con tu do acres-
cen tar um mí se ro qui lo watt à rede. Ora, como as es ta -
ta is ener gé ti cas es ta vam pro i bi das de fa zer no vos in-
ves ti men tos, ne nhu ma po tên cia era acres cen ta da ao
sis te ma ener gé ti co; em con tra par ti da, os re ser va tó ri -
os das nos sas bar ra gens fo ram ba i xan do, a pon to de
co lo car em ris co de dé bâ cle, com con se qüên ci as ini-
ma gi ná ve is, qua se todo o se tor ener gé ti co na ci o nal. 

E o que evi tou que hoje a ma i o ria das ci da des
bra si le i ras es ti ves sem sen do ví ti mas de apa gões sis-
te má ti cos? Ape nas a von ta de de Deus, que nos pre-
mi ou com chu vas tor ren ci a is, bem aci ma da que las
nor mal men te es pe ra das. Con tu do, deve-se res sal tar
que, em bo ra te nham tra zi do con si de rá vel alí vio para
o País, se gun do os me lho res es pe ci a lis tas em hi dro e -
ner gia, o atu al ní vel dos re ser va tó ri os ain da não é ga-
ran tia da tran qüi li da de que o Go ver no pro cu ra nos
trans mi tir, mas cor re-se o ris co de o ra ci o na men to
vol tar a ocor rer no co me ço do pró xi mo go ver no. De
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qual quer modo, não se pode ne gar que, em ter mos de
emer gên cia, a si tu a ção atu al é bem me lhor do que há
al guns me ses.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, devo
es cla re cer que meu ob je ti vo ao fa zer es tes co men tá -
ri os não é cri ti car as ca u sas que nos le va ram à cri se
ener gé ti ca, mas as con clu sões equi vo ca das que se
pro cu ra ti rar da sua ori gem e nos pre ve nir das gra vís -
si mas se qüe las que es ses equí vo cos po dem nos de i -
xar.

Uma das te ses que o Go ver no tem di fun di do
am pla men te é que uma das ca u sas da cri se é a for-
ma ta ção da nos sa ma triz ener gé ti ca, que se ria exa-
ge ra da men te de pen den te do se tor hi dro e lé tri co, daí a
ne ces si da de de se in tro du zir no Bra sil um gran de pro-
gra ma de ter mo e lé tri cas, que é o meio prin ci pal de
ge rar ener gia nos pa í ses do Pri me i ro Mun do.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, com pe -
te es cla re cer que essa é uma pre mis sa er ra dís si ma e
de cor re da ig no rân cia do grau de ex ce lên cia e se gu -
ran ça al can ça do pelo nos so sis te ma hi dro e lé tri co,
que ga ran tiu seu per fe i to fun ci o na men to sem ne-
nhum ra ci o na men to nos úl ti mos 40 anos. O úni co ra-
ci o na men to acon te ceu no Nor des te, mas só ocor reu
por que a rede nor des ti na não es ta va li ga da ao sis te -
ma in te gra do na ci o nal. Deve-se afir mar que, no con-
cer nen te ao sis te ma ener gé ti co, não so mos nós que
de ve mos co pi ar os pa í ses do Pri me i ro Mun do, mas,
ao con trá rio, eles é que gos ta ri am de ter con di ções de
nos co pi ar.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, dis põe
de con di ções ex cep ci o na is da na tu re za, sem si mi la -
res no pla ne ta, e nos sa tec no lo gia sou be ti rar o me-
lhor par ti do dis so. Em nos so ter ri tó rio de país con ti -
nen tal exis tem cen te nas de rios ca u da lo sos e pe re -
nes es pa lha dos em to das as re giões. Re giões, por
sua vez, sub me ti das a es ta ções chu vo sas di fe ren ci a -
das, de tal modo que, quan do o re gi me é de seca em
uma de las, há abun dân cia de chu vas em ou tras. Tudo
isso pro por ci o nou aos nos sos téc ni cos do se tor hi dro -
e lé tri co, hoje con si de ra dos os me lho res do mun do,
im plan tar um sis te ma de va sos co mu ni can tes que
fun ci o na com a re gu la ri da de de um bom re ló gio su í -
ço.

Esse sis te ma co me çou a ser im ple men ta do no
co me ço da dé ca da de 50 do sé cu lo pas sa do, quan do, 
po de mos di zer hoje, pa ra do xal men te, por fe liz co in ci -
dên cia, o Bra sil en fren ta va um lon go pe río do de se-
cas que se es ten deu pe los anos 51 a 56, o que in du zi -
ria nos sos es pe ci a lis tas a pro je ta rem um sis te ma
ener gé ti co cer ca do de ex tre mas ga ran ti as. A co me çar 
que hou ve o cu i da do de do tar cada hi dro e lé tri ca de

um gran de re ser va tó rio, su fi ci en te para ga ran tir seu
fun ci o na men to por até cin co anos de pou cas chu vas,
o que já se ria uma con for tá vel ga ran tia. Mas o ob je ti -
vo fi nal era bem mais am bi ci o so: bus ca va-se a in te -
gra ção das vá ri as hi dro e lé tri cas de di fe ren tes re giões 
de modo a se al can çar a pos si bi li da de de aju da mú-
tua en tre as usi nas sub me ti das a re gi mes de chu vas
di fe ren ci a dos. Isso fi nal men te se ria vi a bi li za do em
1989, gra ças à vi são do Pre si den te Sar ney, que im-
plan tou o Cen tro Na ci o nal de Ope ra ções de Sis te mas 
(CNOS), lo ca li za do em Bra sí lia, dis pon do da tec no lo -
gia mais avan ça da de com pu ta ção e te le co mu ni ca -
ções. Em fun ção do CNOS, o sis te ma pas sa ria a fun-
ci o nar tal como uma imen sa rede de va sos co mu ni -
can tes, po den do-se en vi ar de uma re gião para ou tra
gran des blo cos de ener gia, su prin do aque la que
even tu al men te pre ci sas se. Isso deu uma no tá vel fle xi -
bi li da de ao sis te ma, que, na prá ti ca, ope ra como se
rios se pa ra dos por mi lha res de qui lô me tros es ti ves -
sem in ter li ga dos. Cla ro que há uma con di ção bá si ca:
ha ver ade qua das li nhas de trans mis são. O sis te ma
fun ci o na com um grau de efi ciên cia de 95% e den tro
das mais ri go ro sas téc ni cas in ter na ci o na is. Ou seja,
só há 5% de ris co de ha ver ra ci o na men to, o que é
qua se nulo pelo re fe ri do sis te ma de va sos co mu ni -
can tes. Qu an do se ul tra pas sa esse li mi te, ime di a ta -
men te soa o alar me avi san do da ne ces si da de de se
cons tru í rem no vas usi nas ou li nhas de trans mis são.

Todo esse for mi dá vel com ple xo ener gé ti co dá
aos bra si le i ros a con di ção de dis por da ener gia mais
ba ra ta e, ao mes mo tem po, me nos po lu en te da ter ra.
Isso deu ao Bra sil, até sete anos atrás, a con di ção ím-
par de ter um par que ener gé ti co pri vi le gi a do, o que
pro pi ci ou às nos sas in dús tri as ele va das con di ções de
com pe ti ti vi da de num mun do glo ba li za do e se tor nou,
por si só, fa tor de atra ti vi da de para que in dús tri as es-
tran ge i ras aqui vi es sem in ves tir, ge ran do ri que zas,
tec no lo gia e mão-de-obra.

Pa ra le la men te, o que acon te ce com o sis te ma
ter mo e lé tri co? É um pro ces so to tal men te ina de qua do 
para a si tu a ção bra si le i ra. Pri me i ro, por que en vol ve
ele va do ônus à nos sa ba lan ça co mer ci al. Em ter mos
ime di a tos, por que 85% da usi na é im por ta da e, de
modo per ma nen te, por que es ta re mos sem pre im por -
tan do gás pago em dó lar. Só pelo gás bo li vi a no – este
é um exem plo fá cil de se en ten der –, quan do o ga so -
du to es ti ver fun ci o nan do na ple ni tu de, gas ta re mos
US$500 mi lhões por ano. Se gun do, por que é uma
ener gia al ta men te po lu en te, a ma i or res pon sá vel no
mun do mo der no pelo furo na ca ma da de ozô nio, que
tan to pre o cu pa a hu ma ni da de pe las con se qüên ci as
dra má ti cas que dis so re sul ta rá, como a mu dan ça de
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cli ma e a sub mer são pe las águas dos oce a nos de
imen sas re giões do mun do. O Nor des te, por exem plo,
se gun do os ci en tis tas, será a re gião mais pre ju di ca da 
do País, em de cor rên cia des sa mu dan ça cli má ti ca.

É im por tan te des ta car que, no ran king das na-
ções mais po lu i do ras do mun do pela emis são do
CO-2 na at mos fe ra, des pon tam de lon ge, à fren te de
to dos, os Esta dos Uni dos, se gui dos da Chi na e da
Rús sia. O Bra sil se des ta ca como um dos me no res
emis so res de gás car bô ni co. Gran de par te dis so se
deve às di fe ren ças dos sis te mas ener gé ti cos – o Bra-
sil op tan do pe las hi dro e lé tri cas e os de ma is, pe las
ter me lé tri cas.

Alguém po de ria ques ti o nar: se é as sim, por que
os Esta dos Uni dos, tam bém um país con ti nen tal e de-
ten tor do tris te re cor de de po lu i ção, tam bém não op-
tam pe las hi dro e lé tri cas, que, além de pro du zi rem
ener gia lim pa, pro du zem a mais ba ra ta, por que o seu
com bus tí vel é a água grá tis, di fe ren te do car vão, do
óleo di e sel ou do gás de ele va do pre ço? Isso ocor re,
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, por uma ra zão
ele men tar: os Esta dos Uni dos já es go ta ram, pra ti ca -
men te, o po ten ci al dos seus rios, qua se nada lhes
res tan do de hi dro e ner gia.

Em con tra par ti da, o Bra sil, dis pon do de um fan-
tás ti co po ten ci al de 260 mil me ga watts, sem si mi lar
no pla ne ta, im plan tou tão so men te 60 mil me ga watts,
pou co mais de 20% do to tal. Isto é, dis po mos – pri vi lé -
gio úni co na Ter ra – da pos si bi li da de de ter mos, ain da
por mu i tas dé ca das e em quan ti da de cada vez ma i or,
o mais com pe ti ti vo e lim po sis te ma ener gé ti co do
mun do, con di ção de que ja ma is po de ría mos abrir
mão, sob pena de cri me de lesa-pá tria. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, e o ale-
ga do ris co de ter mos um sis te ma de pen den te das
chu vas? Esse é um ris co ir re le van te, com o grau de
in te gra ção do nos so sis te ma hi dro e lé tri co, des de que
si ga mos suas re gras bá si cas. Ou seja, toda vez que
soar o si nal de aler ta, de vem ser cons tru í das no vas
usi nas ou, quan do viá ve is, li nhas de trans mis são.
Essa é uma pro vi dên cia fun da men tal em um País
onde o con su mo cres ce, em mé dia, 5% ao ano.

Mas e a ale ga ção do Go ver no de que nos sa cri-
se de cor reu da fal ta de chu vas, fe nô me no in con tro lá -
vel da na tu re za? Não é ver da de. O ra ci o na men to de-
cor reu da cul pa ex clu si va do Go ver no, que não fez in-
ves ti men tos no vos para acom pa nhar a de man da na-
ci o nal, nem de hi dro e lé tri cas, nem de li nhas de trans-
mis são. As obras que fi ca ram pron tas nes ses úl ti mos
sete anos fo ram ini ci a das em pe río dos de go ver nos
an te ri o res.

Tan to isso é ver da de que, no co me ço de 2001, o
ris co de ra ci o na men to já era de mais de 20%, em vez
dos 5% tec ni ca men te re co men da dos. Por ou tro lado,
a im pren sa na ci o nal de nun ci ou am pla men te que, en-
quan to fal ta va ener gia para o Su des te, o Nor des te e o
Cen tro-Oes te, ha via ex ces so de água ex tra va san do
em Tu cu ruí e em Ita i pu. E qual a ra zão de não ha ve -
rem so cor ri do suas co-ir mãs das re giões afe ta das?
Fal ta vam as li nhas de trans mis são, em ra zão de o Go-
ver no ha ver pro i bi do as es ta ta is ener gé ti cas – que,
es pan to sa men te, re gis tre-se, dis pu nham de di nhe i ro
em ca i xa su fi ci en te – de cons truí-las.

E por que o Go ver no agiu com ta ma nha im pru -
dên cia? Sim ples men te por uma vi são dis tor ci da do
mo de lo eco nô mi co bra si le i ro, que exi gia que os lu cros 
das es ta ta is ener gé ti cas fos sem ca na li za das para o
Te sou ro Na ci o nal para ga ran tir o su pe rá vit pri má rio
pac tu a do com o sa cros san to FMI. Os Mi nis tros da
área eco nô mi ca agi ram as sim por ig no ra rem uma li-
ção ele men tar: não há de sen vol vi men to sem ener gia.
Cer ta men te, não o te ri am fe i to se es ti ves sem no mun-
do real onde vi ve mos nós, os sim ples mor ta is. 

Por úl ti mo, é im por tan te res sal tar que, en quan to 
nos so sis te ma hi dro e lé tri co con se guiu re sis tir seis
anos sem no vos in ves ti men tos, se o sis te ma fos se
ter mo e lé tri co, a cri se te ria che ga do em pou cos me-
ses.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a mi nha
ma i or pre o cu pa ção, en tre tan to, é com o fu tu ro. Ale-
gan do-se a su pos ta cor re ção da nos sa ma triz ener-
gé ti ca, in tro du zem em nos so País ter mo e lé tri cas que,
por to das as ra zões aqui de mons tra das, são con-
tra-in di ca das para a re a li da de bra si le i ra, ao me nos
pelo gran de nú me ro de las em cons tru ção, além de
vá ri as ou tras que es tão na fila es pe ran do au to ri za ção. 
Em todo o mun do onde pre va le ce o sis te ma ener gé ti -
co pri va do, as ta ri fas são co bra das aci ma de um pa ta -
mar de no mi na do ”cus to mar gi nal“, que não é aque le
re fe ren te ao cus to da usi na, mas ao cus to de uma
nova. Ora, o que acon te ce rá, fa tal men te, é que, a par-
tir de quan do as ta ri fas fi ca rem li be ra das, o fa tor de-
ter mi nan te será o de mer ca do e este ten de rá a ser ni-
ve la do pelo pre ço má xi mo, que será o pre ço bem
mais ele va do das usi nas ter mo e lé tri cas. Os pre ços
das ta ri fas co me ça rão a ser li be ra dos to tal men te a
par tir do pró xi mo ano, atin gin do seu má xi mo em
2006, e pre vê-se uma ex plo são no pre ço de las, es-
ma gan do in te i ra men te o con su mi dor bra si le i ro, que já
paga hoje uma das ta ri fas de ener gia mais ca ras do
uni ver so. Ain da que as ta ri fas das es ta ta is per ma ne -
çam ta be la das pelo Go ver no, a mé dia ob ti da será
bem mais alta do que as ta ri fas atu a is, ele van do-se a
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va lo res in su por tá ve is pe los con su mi do res. Bas ta di-
zer que a ta ri fa co bra da no Rio de Ja ne i ro é ma i or do
que a equi va len te paga em Pa ris!

Em meio a es sas re fle xões pre o cu pan tes, Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res – que fa ze mos
hoje nes te ple ná rio –, com pe te-nos, con tu do, re gis -
trar uma no tí cia al vis sa re i ra di vul ga da pelo Mi nis tro
Pe dro Pa ren te no fim da se ma na pas sa da. Se gun do
S. Exª, a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé-
tri ca ini ci ou uma sé rie de con sul tas à co mu ni da de ci-
en tí fi ca na ci o nal. Com cer te za, a Câ ma ra re ce be rá
boas su ges tões. Te mos uma plêi a de de ci en tis tas no
se tor ener gé ti co em ní vel do que há de me lhor no Pri-
me i ro Mun do, den tre os qua is per mi to-me des ta car
os pro fes so res Luiz Pin guel li Rosa e Ma u rí cio Tol-
mas quim, da Uni ver si da de Fe de ral do Rio do Ja ne i ro;
e Ildo Sa u er, da USP, en tre tan tos ou tros que pres ta -
ram ex ce len tes de po i men tos a res pe i to da cri se ener-
gé ti ca. Já o fi ze ram e, com cer te za, pro cu ra dos pela
Câ ma ra de Ges tão, da rão seus de po i men tos. Ou vin -
do-os, cer ta men te, os in te gran tes da Câ ma ra de Ges-
tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca to ma rão cons ciên cia
de que exis tem so lu ções em ener gi as al ter na ti vas,
como, por exem plo, a uti li za ção da bi o mas sa, em es-
pe ci al o apro ve i ta men to do ba ga ço da cana, que po-
de ri am subs ti tu ir as ter mo e lé tri cas, que é uma so lu -
ção one ro sa e agres so ra da na tu re za.

Sa be rão, por exem plo, que a COPPE, um dos
me lho res cen tros de ex ce lên cia do País, já está com
pes qui sas avan ça das para subs ti tu ir o óleo di e sel por
óle os ve ge ta is do den dê, do ba ba çu, da soja, etc.
Enfim, são so lu ções que não en vol vem gas tos das
nos sas es cas sas di vi sas, in cen ti va rão a tec no lo gia
na ci o nal e po de rão ge rar cen te nas de mi lha res de
em pre gos para os bra si le i ros.

Esse exem plo de usar nos sa cri a ti vi da de e o no-
tá vel ta len to dos téc ni cos bra si le i ros já ocor reu mag-
ni fi ca men te, quan do en fren ta mos a ma i or cri se ener-
gé ti ca da nos sa his tó ria, com o boom do pre ço do pe-
tró leo na dé ca da de 70. Na oca sião de uma cri se real
que aba lou todo o mun do, o Bra sil foi o País que mais
saiu for ta le ci do. Tudo com so lu ções ti pi ca men te bra si -
le i ras. Vale lem brar aqui que, em uma dé ca da, do-
brou-se nos sa po tên cia ins ta la da em hi dro e lé tri cas,
apren deu-se a ex plo rar pe tró leo em águas pro fun das
e, fi nal men te, cri ou-se o Proál co ol, o ma i or pro je to de
ener gia al ter na ti va do mun do.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, hoje, em
uma cri se mu i tís si mo me nos gra ve, cla ro que po de -
mos fa zer o mes mo que fi ze mos na dé ca da de 70. Te-
mos know-how tec no ló gi co e o me lhor po ten ci al do

mun do em ener gia al ter na ti va a ser ex plo ra do. Só de-
pen de de uma fir me de ci são po lí ti ca. 

E é isso que nos cabe co brar do Go ver no. Afi nal, 
é o que a Na ção bra si le i ra es pe ra des ta Casa.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pror ro go, de ofí cio, a Hora do Expe di en te, para
que o úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor Ma u ro Mi ran da,
pos sa fa zer seu dis cur so.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so.) – Obri ga do, Sr. Pre si den -
te. Espe ro ser bre ve.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em uma
de suas sa ga zes e cer te i ras ob ser va ções so bre a
vida pú bli ca do nos so País, o an tro pó lo go e es cri tor
Ro ber to Da Mat ta nota que nem a li te ra tu ra, nem a ci-
ne ma to gra fia bra si le i ras de sen vol ve ram uma for te
tra di ção no gê ne ro po li ci al. Tam bém pu de ra, con clui
Da Mat ta: ao con trá rio dos li vros e fil mes ame ri ca nos
e eu ro pe us, nos sas his tó ri as ra ra men te che gam ao
fim e qua se nun ca os cul pa dos são pro ces sa dos, jul-
ga dos e pu ni dos, so bre tu do no caso de cri mi no sos de
”co la ri nho bran co“.

Ensi na o ve lho adá gio po pu lar que o ”exem plo
vem de cima“. A ge ne ra li za da im pu ni da de que gras sa
em nos so País leva mu i tos ci da dãos a per de rem a fé
nas ins ti tu i ções po li ci a is e ju di ci a is, a des pre za rem as
au to ri da des en car re ga das de apli ca ção da lei, a –
como já di zia Rui Bar bo sa – ques ti o na rem até se vale
a pena con ti nu ar sen do ho nes to, quan do tan tos ocu-
pan tes de al tas po si ções cha fur dam em su ces si vos
es cân da los de cor rup ção sem o me nor cas ti go.

O re sul ta do está aí: a so ci e da de di la ce ra da por
uma onda de cri me e vi o lên cia iné di ta e sem fre i os.
Afi nal, re pi to, o exem plo vem de cima...

Ca i xa de res so nân cia das an gús ti as po pu la res,
o Con gres so Na ci o nal não po de ria fal tar ao seu com-
pro mis so com a ci da da nia, es pe ci al men te nes sa área
tão gra ve. Por isso, aca ba de ins ta lar a Co mis são es-
pe ci al de De pu ta dos e Se na do res, pre si di da pelo
nos so no bre co le ga, meu com pa nhe i ro nas trin che i -
ras do PMDB go i a no e ex-Mi nis tro da Jus ti ça, Iris Re-
zen de. E ve ri fi co, com sa tis fa ção, Sr. Pre si den te, que
da subs tan ci o sa lis ta de 245 pro po si ções a se rem
exa mi na das pela nova Co mis são, cons ta um pro je to
de lei de mi nha au to ria, o PLS nº 234, de 2001, que
mo di fi ca o Có di go Pe nal, a fim de com ba ter mais rá pi -
da e efi caz men te o cri me de pre va ri ca ção.

A pre va ri ca ção está na raiz da im pu ni da de. Pre-
va ri ca dor é o bu ro cra ta, o in ves ti ga dor, o de le ga do, o
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pro cu ra dor, o juiz e o mi nis tro que re tar dam ou ex tra -
vi am de li be ra da men te ou, en tão, ar qui vam in de vi da -
men te in qué ri tos ju di ci a is, po li ci a is, par la men ta res,
ad mi nis tra ti vos ou ci vis pú bli cos, com a fi na li da de de
pro te ger os cor rup tos e ga ran tir que eles per ma ne -
çam li vres, ap tos para no vos ata ques aos co fres pú-
bli cos, à or dem eco nô mi co-fi nan ce i ra, ao bem-es tar
da po pu la ção e à boa-fé de nos sa gen te. 

Pro po nho pena de pri são de um a três anos com
mul ta para o agen te pú bli co que re tar de ou de i xe de
pra ti car ato de ofí cio ou que ve nha a pra ti cá-lo con tra
dis po si ção ex pres sa da lei. O pro je to am plia essa
pena de um ter ço até a me ta de, se esse cri me for co-
me ti do nos pro ce di men tos de in ves ti ga ção que aca bo 
de re fe rir. 

Ape lo aos ilus tres co le gas in te gran tes da Co-
mis são Mis ta que aten tem para o PLS nº 234, de
2001. Va mos dar um bas ta à pre va ri ca ção! Os fun ci o -
ná ri os que tra em seu de ver de ofí cio são co ni ven tes
com a cor rup ção e per mi tem a de te ri o ra ção da cre di -
bi li da de da ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, por per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res,
por so li ci ta ção da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba -
lha do res em Trans por te Aqua viá rio e Aé reo, na Pes ca 
e nos Por tos – CONTTMAF, par ti ci pei de uma re u nião 
com re pre sen tan tes da Asso ci a ção de Pi lo tos da Va-
rig – APVAR, para de ba ter so bre essa im por tan te em-
pre sa, no iní cio de fe ve re i ro. 

Na opor tu ni da de, re ce bi de nún ci as ex pos tas no
do cu men to in ti tu la do Car ta Aber ta aos Fun ci o ná ri os
da Va rig. 

Em Por to Ale gre, acom pa nha da por re pre sen -
tan tes da CONTTMAF e pi lo tos da Va rig, le va mos o
as sun to ao Mi nis té rio Pú bli co, di a lo ga mos com o
Vice-Go ver na dor do Esta do e tam bém es ti ve mos em
au diên cia ofi ci al com o Pre si den te da Assem bléia Le-
gis la ti va ga ú cha.

A Va rig, como as SRA.s e os Srs. Se na do res sa-
bem, é um pa tri mô nio do Bra sil, e sua pre ser va ção é
vi tal para man ter a ban de i ra de nos sa Pá tria nos céus
do mun do.

Per mi to-me, in clu si ve, ler a men sa gem auto-ex-
pli ca ti va da di re to ria da APVAR.

Antes, po rém, que ro re gis trar que re ce bi cor res -
pon dên cia da ta da de 8 de fe ve re i ro de 2002, as si na -
da pelo Pre si den te da Asso ci a ção de Pi lo tos da Va rig, 
Sr. Car los Flá vio Pe re i ra de Sou za, que nos co mu ni ca 
que, no dia 2 de fe ve re i ro des te ano, a ad mi nis tra ção
da em pre sa de mi tiu su ma ri a men te toda a di re to ria da
Asso ci a ção de Pi lo tos, as sim como ou tros co le gas pi-
lo tos, pela ade são des tes ao mo vi men to.

Ten do to ma do co nhe ci men to da nos sa mo vi -
men ta ção, das au diên ci as, do pro ces so jun to ao Mi-
nis té rio Pú bli co, a em pre sa de mi tiu toda a di re ção da
Asso ci a ção dos Pi lo tos da Va rig.

Ime di a ta men te, ao re ce ber cor res pon dên cia,
en vi ei, no mes mo dia 8 de fe ve re i ro, uma cor res pon -
dên cia ao Pre si den te da Va rig, Sr. Osi res Sil va, ma ni -
fes tan do a nos sa sur pre sa di an te da de mis são de vá-
ri os pi lo tos e prin ci pal men te por se tra tar da di re to ria
de uma as so ci a ção e da que les que co la bo ram. Co-
mu ni ca mos que o ato re ve la tra ços de in to le rân cia e
re ta li a ção, ma cu lan do a ima gem da em pre sa, sím bo -
lo ma i or da nos sa avi a ção co mer ci al e do pró prio País
no ex te ri or.

Acres cen to tam bém em mi nha cor res pon dên cia:

A Va rig car re ga em seu nome o nos so
que ri do Rio Gran de, ca rac te ri zan do-se pela
ele va da qua li fi ca ção pro fis si o nal, de no do e
le al da de dos ser vi do res que de di cam a ma i -
or par te de suas vi das. 

Sem abrir mão da dis ci pli na e da hi e -
rar quia, de vem os ad mi nis tra do res sa ber
ne go ci ar e evi tar con fli tos, res pe i tan do os le-
gí ti mos di re i tos de or ga ni za ção e ma ni fes ta -
ção dos tra ba lha do res, ga ran tin do a paz e a
tran qüi li da de so ci al, pre ser van do a sa ú de e
o bem-es tar dos pro fis si o na is, prin ci pal men -
te no que con cer ne às li des da avi a ção.

Con fi an te no es pí ri to con ci li a dor de V.
Sª, so li ci ta mos se jam en vi da dos os me lho -
res es for ços no sen ti do de se re vo ga rem as
de mis sões e para que, de pron to, se res ta -
be le ça diá lo go en tre as par tes.

Co lo quei-me in clu si ve à dis po si ção da
em pre sa, em to dos os es ca lões, na qui lo
que eu pos sa con tri bu ir para pre ser var a
nos sa ban de i ra nos céus do mun do.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na -
do res, pas so a re gis trar nos Ana is da Casa o do cu -
men to in ti tu la do Car ta Aber ta aos Fun ci o ná ri os da
Va rig, as si na do e ela bo ra do pela Asso ci a ção de Pi lo -
tos da Va rig como for ma de aler tar esta Casa, ape lar
à em pre sa, aos ór gãos go ver na men ta is e não-go ver -
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na men ta is li ga dos à ques tão da avi a ção para que to-
mem co nhe ci men to e bus quem, den tro da res pon sa -
bi li da de de cada um, en con trar al ter na ti vas para esse
pro ble ma. Esta mos tra tan do da ma i or em pre sa aé rea
do País, com cer te za da Amé ri ca do Sul.

Diz a Car ta Aber ta aos Fun ci o ná ri os da Va rig: 

Pre za dos Co le gas,
Faz mu i to tem po que a pa la vra cri se

nos acom pa nha. Lon ge vão os dias em que
co me mo ra mos lu cros, su ces so ou cres ci -
men to. Quem ain da se lem bra dos bons
tem pos? Infe liz men te, o es ta do de cri se, ao
in vés de ex ce ção, há mu i to se tor nou a ro ti -
na do dia a dia.

Ape sar de tudo, sob a li de ran ça dos
co le gas que du ran te este pe río do ocu pa ram 
a di re ção da Fun da ção Ru ben Ber ta e da
nos sa pró pria Va rig, con ti nu a mos tra ba lhan -
do com a ma i or de di ca ção e se ri e da de no
de cor rer de todo o pro ces so. 

Ven do a nos sa em pre sa en co lher, mu i -
tos com pa nhe i ros de tra ba lho se rem afas ta -
dos ou de mi ti dos e sa lá ri os se rem acha ta -
dos, nos con cen tra mos em se guir os pla nos 
dos mem bros da Admi nis tra ção. Dis ci pli na -
da men te, nos de di ca mos a cum prir as mis-
sões que nos im pu se ram, sem pres tar aten-
ção à ou tra co i sa que não fos se a bus ca da
re cu pe ra ção da nos sa Va rig. Tal vez seja por
esse mo ti vo que al gu mas das mu dan ças im-
por tan tes em nos sa or ga ni za ção não te-
nham sido, ain da, to tal men te per ce bi das.

Ao lon go do tem po, nos sos co le gas da
di re ção dos ne gó ci os pla ne ja ram e de sen -
vol ve ram um pro je to ba se a do na cri a ção de
vá ri as ou tras em pre sas. De ci di ram, até
mes mo, pela cri a ção de ou tra em pre sa de
avi a ção den tro do gru po, a Rio-Sul, e esta
nova em pre sa, por sua vez, aca bou com-
pran do uma ter ce i ra em pre sa de trans por te
aé reo, a Nor des te.

Os es for ços de to dos os fun ci o ná ri os
da Va rig con ti nu a ram ca na li za dos para o
cres ci men to do em pre en di men to como um
todo, ma te ri a li zan do-se tal es for ço no ex-
pres si vo cres ci men to da Rio-Sul. Como sa-
be mos, a Rio-Sul/Nor des te, de 1992 até a
pre sen te data, re ce beu mais de 40 ja tos, a
ma i or par te de B-737, en quan to a fro ta da
Va rig, hoje com me nos de 87 ae ro na ves, é
me nor do que em 1980.

Na Pon te Aé rea, che gou a ser ga ran ti -
da à Rio-Sul a re ti ra da fixa de 40% do fa tu -
ra men to, mes mo com a exe cu ção de ape-
nas 20% dos vôos, po den do até tais vôos
se rem ope ra dos pela nos sa Va rig, sem
qual quer re du ção dos ga nhos da Rio-Sul.

Além do acrés ci mo de mais em pre sas
de avi a ção – Plu na, Va ri glog e Ro ta tur -, as-
sis ti mos à trans fe rên cia das nos sas sub si -
diá ri as para a FRB-Par Ltda., nova em pre sa 
cri a da pe los ges to res da Fun da ção. Nos sa
Va rig fi cou iso la da com a enor me par ce la de
85% da gran de dí vi da de todo o gru po, con-
tra í da du ran te a for ma ção e ad mi nis tra ção
da que las sub si diá ri as.

Em ou tras pa la vras, é como se hou-
vés se mos ven di do a Rede Tro pi cal, a Sata,
a Rio-Sul, a Nor des te, a Ro ta tur, a Ama de -
us, a Novo Nor te, a Íca ro, e ou tras em pre -
sas, por va lor equi va len te a 15% da dí vi da
con tra í da pela nos sa Va rig du ran te o tem po
em que tais em pre sas fo ram cri a das e de-
sen vol vi das, gra ças aos fru tos do nos so tra-
ba lho.

É ver da de que to das es sas al te ra ções
fo ram fe i tas nos anos de 1999/2000, apre-
sen ta das sob a pos tu ra e o com pro mis so de
que a cons ti tu i ção da FRB-Par Inves ti men -
tos, ”a FRB pode se de di car ex clu si va men te 
à sua mis são de pro ver bem-es tar aos fun ci -
o ná ri os da Va rig, as sim como a de pen den -
tes e apo sen ta dos“.

Isso não era ver da de i ro: nos sa Fun da -
ção Ru ben Ber ta foi cri a da em de zem bro de
1945, com a ex clu si va fi na li da de es ta tu tá ria
de as se gu rar o bem-es tar dos fun ci o ná ri os
da Va rig e seus de pen den tes, es ten den do
tais be ne fí ci os aos fun ci o ná ri os e de pen -
den tes da pró pria FRB e aos apo sen ta dos
de am bas.

Pelo mes mo Esta tu to, na even tu al ex-
tin ção da Va rig, o pa tri mô nio da FRB se
des ti na ria a ga ran tir os com pro mis sos com
os be ne fi ciá ri os exis ten tes na que le mo men -
to – ou seja, os fun ci o ná ri os da Va rig.

Hoje em dia, já não é mais as sim! Des-
de no vem bro de 2000, a fi na li da de da FRB
foi al te ra da in clu in do-se na ca te go ria de be-
ne fi ciá ri os os fun ci o ná ri os da que las em pre -
sas que fo ram trans fe ri das da Va rig para a
FRB-Par.
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Com essa mu dan ça, a FRB e de ma is
em pre sas que são par te da FRB-Par po dem 
pros se guir exis tin do mes mo na hi pó te se de
fa lên cia iso la da da nos sa Va rig! E no caso
da fa lên cia ou ex tin ção da Va rig, seus
(ex)fun ci o ná ri os e de pen den tes, se gun do o
novo Esta tu to da FRB não mais se rão be ne -
fi ciá ri os!

Além des ta me di da, por si só ra zão
para um pro fun do ques ti o na men to, to das as
cri ses fi nan ce i ras que vi ve mos na úl ti ma dé-
ca da en con tra ram, de par te de nos sos co le -
gas en car re ga dos da Admi nis tra ção da
Empre sa, a so lu ção de re du zir os qua dros
de fun ci o ná ri os da nos sa Va rig, sem pra ti ca -
men te al te ra ção na com po si ção das sub si -
diá ri as, ago ra em pre sas in de pen den tes.

Nada con tra o es pí ri to de so li da ri e da -
de ou con tra os fun ci o ná ri os das de ma is
em pre sas, mas não é jus to tra ba lhar mos
du ra men te só para ver nos sos em pre gos
se rem trans fe ri dos e as em pre sas que cons-
tru í mos to ma rem o lu gar da nos sa Va rig,
en quan to nós e nos sos de pen den tes so mos 
ex clu í dos aos pou cos.

Mais do que as re du ções nos qua dros
de tra ba lho da nos sa Va rig, te mos as sis ti do
à subs ti tu i ção de nos sos co le gas mais an ti -
gos e ex pe ri en tes por mão-de-obra com me-
nor re mu ne ra ção. Hoje nos ve mos fren te a
mais cor tes de pes so al na Va rig.

Ape sar de os aten ta dos em Nova Ior que 
te rem sido pu bli ca men te apon ta dos como a
ra zão, sa be mos que os pro ble mas são mu i to
an te ri o res. O fato é que, de ja ne i ro a se tem -
bro de 2001, nos sa em pre sa apre sen tou con-
si de rá vel pre ju í zo ope ra ci o nal.

Os es co lhi dos por mais esse afas ta -
men to são os mes mos fun ci o ná ri os cu jos
es for ços vi a bi li za ram sua pró pria subs ti tu i -
ção, atra vés do cres ci men to da Rio-Sul, à
qual já se acres ceu a Nor des te, e pre pa -
ram-se para se guir o mes mo ca mi nho a Va-
ri glog e a Ro ta tur. 

Os pi lo tos da Va rig en ten dem que está
na hora de dar um bas ta nes se pro ces so.
Não ve mos por que con ti nu ar com os afas-
ta men tos de fun ci o ná ri os na Va rig.

Será que po de mos acre di tar que sa cri -
fi can do mais es ses 1.700 fun ci o ná ri os se
re sol ve rão os pro ble mas? Não te rão sido

bas tan te os mais de 15 mil afas ta dos de
1990 para cá? Com mais es tas de mis sões,
es ta rão re sol vi dos os pro ble mas?

Os pi lo tos da Va rig acre di tam que não.
Acre di ta mos que é pre ci so en con trar um ou-
tro ca mi nho. Um ca mi nho que seja fiel aos
ide a is que de ram vida à FUNDAÇÃO
RUBEN BERTA:

– Pro mo ver o bem-es tar dos fun ci o ná ri os da
VARIG e seus de pen den tes.

Um ca mi nho que, aci ma de tudo, re cu -
pe re a vi ta li da de da em pre sa VARIG e ga-
ran ta a seus fun ci o ná ri os con ti nu i da de de
em pre gos, be ne fí ci os e pos tos de tra ba lho,
até nas de ma is em pre sas do gru po.

Nós, fun ci o ná ri os da VARIG, que re -
mos con ti nu ar a nos de di car ao má xi mo em
prol de nos sa Empre sa, mas não é pos sí vel
as sis tir pas si va men te aos nos sos em pre gos 
se rem subs ti tu í dos por ou tros mais ba ra tos,
pro du to das em pre sas que aju da mos a
cons tru ir com nos sos sa cri fí ci os ao lon go
dos úl ti mos anos e que vêm se trans for man -
do na ra zão de nos sa pró pria ex tin ção.

Enten de mos que se tra ta de uma cor ri -
da con tra o tem po. Esta mos nos mo bi li zan -
do ago ra para mo ti var a bus ca de pro pos tas 
que ga ran tam a re ver são des te qua dro, ga-
ran tin do, de for ma cor re ta e equi li bra da, as
con di ções de di re i to dos fun ci o ná ri os da
VARIG ao usu fru to de seus pos tos e con di -
ções de tra ba lho.

Mu i to do que aqui es cre ve mos faz par-
te de uma car ta que en vi a mos à alta Admi-
nis tra ção de nos sa em pre sa há al guns dias
e para a qual aguar da mos res pos ta. Enten-
de mos que a cri se con ti nu a da ago ra atin ge
um novo pa ta mar de ur gên cia e que to dos
nós de va mos es tar uni dos na pro cu ra de
uma so lu ção que faça jus ti ça aos nos sos
anos de de di ca ção e sa cri fí cio.

É che ga da a hora para uma de fi ni ti va
mu dan ça de proa, rumo à re cu pe ra ção e ao
su ces so da nos sa VARIG.

Con ta mos com seu apo io.
Asso ci a ção de Pi lo tos da Va rig

Por tan to, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do -
res, esta é uma car ta, um do cu men to em que os pi-
lo tos da Va rig re a fir mam o seu com pro mis so, o seu
amor à em pre sa que to dos co nhe ce mos, em pre sa
al ta men te qua li fi ca da gra ças exa ta men te aos prin cí -
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pi os que nor te a ram sem pre a for ma ção e a de di ca -
ção da que les pro fis si o na is que, em úl ti ma ins tân cia,
fa zem a em pre sa.

Ago ra, está o pro ble ma pos to. Há uma fal ta ex-
pres sa de diá lo go, há re ta li a ções. Ima gi nem que, tão
logo a Asso ci a ção dos Pi lo tos di vul gou esse do cu -
men to, hou ve uma sé rie de pu ni ções, até de al guns
co man dan tes-pi lo tos que es ta vam sim ples men te pro-
ce den do à dis tri bu i ção dos pan fle tos nos ae ro por tos,
lo cal onde, afi nal, as pes so as tran si tam e os fun ci o ná -
ri os tra ba lham. Não é um do cu men to ofen si vo; ao
con trá rio, tra ta-se de um do cu men to car re ga do de
emo ção e com pro mis so, e hou ve a de mis são su má ria 
de al guns co man dan tes, as sim como de toda a Asso-
ci a ção dos Pi lo tos da Va rig.

Num país onde pri ma mos pela de mo cra cia,
onde cada vez mais as em pre sas têm o en ten di men to 
de que, com a par ce ria dos tra ba lha do res, é que se
cons trói uma em pre sa qua li fi ca da, até para dis pu tar e
con cor rer nes se mer ca do tão com pe ti ti vo, sur pre en -
de-nos essa si tu a ção.

No mo men to em que tra go esse pro ble ma ao
co nhe ci men to do Ple ná rio do Se na do, ma ni fes to mi-
nha so li da ri e da de, em pri me i ro lu gar, à Empre sa Va-
rig, pa tri mô nio do Bra sil e do Rio Gran de do Sul, onde
nas ceu. Ru ben Ber ta, pes soa ex tra or di ná ria que cri-
ou essa fun da ção, sem pre teve como prin cí pio bá si co 
dar apo io so ci al e bem-es tar aos fun ci o ná ri os e seus
de pen den tes. Hoje, esse ob je ti vo está sen do des tor -
ci do, e a Va rig cor re o ris co de de sa pa re cer do qua dro 
de em pre sas da nos sa avi a ção, com a qua li da de e o
pres tí gio que sem pre teve.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Com sa tis fa ção, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Se na do ra Emi-
lia Fer nan des, no mo men to em que traz ao Se na do
essa si tu a ção anô ma la, que vem ca u san do pre o cu -
pa ção não so men te à clas se dos ae ro viá ri os e ae ro -
na u tas, jun to mi nha voz à de V. Exª para pro tes tar
con tra a ma ne i ra dis cri ci o ná ria com que a Di re ção da
Va rig vem en fren tan do o pro ble ma. Há uma cri se na
avi a ção ci vil, mas a so lu ção não está em me di das ar-
bi trá ri as e vi o len tas, como o caso ci ta do por V.Exª, re-
fe ren te à de mis são dos ele men tos que com pu nham o
qua dro da Asso ci a ção dos Pi lo tos da Va rig. Esse não
é o ca mi nho para a re cu pe ra ção da em pre sa. Na me-
di da em que se ins ta u ra um cli ma de dis cór dia e de
de sen ten di men to, tor na-se mu i to mais di fí cil a re cu -
pe ra ção da em pre sa. Des se modo, apóio in te gral -

men te a in ter ven ção de V. Exª, la men tan do que a Di-
re ção da Va rig não con ti nue pro ce den do como fa zi am 
as ad mi nis tra ções an te ri o res, que sem pre ti ve ram en-
ten di men to com os seus ae ro viá ri os e ae ro na u tas.
Jun tan do mi nha voz à de V. Exª, co lo co-me à dis po si -
ção para qua is quer ges tões que se fa çam ne ces sá ri -
as no Se na do da Re pú bli ca a fim de re com por a pre-
sen te si tu a ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço o apar te de V. Exª.

Re a fir mo que o nos so ob je ti vo é exa ta men te
cha mar a aten ção para o va lor da em pre sa. Ja ma is
es ta ría mos aqui con tra ri an do, me nos pre zan do ou
des pres ti gi an do essa em pre sa que con si de ra mos –
re pi to – um pa tri mô nio do Bra sil e do povo ga ú cho e,
hoje, um pa tri mô nio in ter na ci o nal, pela qua li da de dos
seus ser vi ços. Mas à qua li da de não se che ga ape nas
com ad mi nis tra ção, mas tam bém com um qua dro fun-
ci o nal qua li fi ca do, como são os pi lo tos e os de ma is
pro fis si o na is des sa em pre sa.

Assim como diz a Asso ci a ção, no fi nal do seu
do cu men to, não ter re ce bi do qual quer res pos ta da
cor res pon dên cia en vi a da à alta ad mi nis tra ção da
Empre sa, tam bém en vi ei ofí cio ao Pre si den te da
Empre sa, ape lan do para uma re con si de ra ção em re-
la ção às de mis sões e ao pró prio res ta be le ci men to do
diá lo go, e não re ce bi ab so lu ta men te ne nhum te le fo -
ne ma, ne nhu ma cor res pon dên cia, ne nhum re tor no.

Por isso, faço este re gis tro. Enten de mos que o
se tor da avi a ção ci vil, em bo ra vin cu la do à ini ci a ti va
pri va da, tem uma res pon sa bi li da de para com o País.
Por tan to, di ri gi mos um ape lo para que os pi lo tos da
Va rig se jam ou vi dos e va lo ri za dos e que a em pre sa,
de for ma trans pa ren te e de mo crá ti ca, ex po nha ao
povo bra si le i ro o por quê do tra ta men to dis pen sa do à
Asso ci a ção dos Pi lo tos da Va rig.

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

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pela SRA. 1ª Se cre -
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 21, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
A fim de dar cum pri men to ao dis pos to no art. 2º,

da Re so lu ção nº 2, de 2001, que tra ta da en tre ga do
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“Di plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz”, re que i ro que a
hora do ex pe di en te da Ses são do dia 13 de mar ço, do
Se na do Fe de ral, seja re ser va da para essa fi na li da de
es pe cí fi ca.

Res sal ta mos que a pre mi a ção se fará no con-
tex to das co me mo ra ções do Dia Inter na ci o nal da Mu-
lher, oca sião em que o Se na do Fe de ral es ta rá agra ci -
an do cin co mu lhe res que, no País, te nham ofe re ci do
con tri bu i ção re le van te à de fe sa dos di re i tos da mu lher 
e ques tões de gê ne ro.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na do ra Emi lia Fer nan des, PT – RS.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De acor-
do com o dis pos to na Re so lu ção nº 2, de 2001, a Pre-
si dên cia fixa a Hora do Expe di en te da ses são de 13
de mar ço pró xi mo, des ti na da à en tre ga do di plo ma
”Mu lher Ci da dã Ber ta Lutz“, nos ter mos do re que ri -
men to lido.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se-
rão li dos pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2002

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI),
para ta xis tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art 2º da Lei nº 8.989, de 1995, al te ra do 

pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 6 de de zem bro de
1996, e res ta u ra do pela Lei nº 10.182, de 12 de fe ve -
re i ro de 2001, pas sa vi go rar com a se guin te re da ção:

“............................................................”

“Art. 2º O be ne fí cio de que tra ta o art.
1º po de rá ser re a pli ca do na aqui si ção de
novo ve í cu lo, sem pre que sua uti li za ção te-
nha sido, no mí ni mo, de qua tro anos.”

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

Jus ti fi ca ção

O que se pre ten de com essa pro po si ção é sa nar 
uma gra ve in jus ti ça e es ta be le cer um cor re to me ca -
nis mo que pos si bi li te aos mo to ris tas de táxi con ti nu a -
rem exer cen do as suas pro fis sões con si de ra das de
re le van te in te res se pú bli co.

Tra ta-se de dar efi cá cia eco nô mi ca e so ci al ao
acer ta do in cen ti vo con ce di do a essa ca te go ria, de
isen ção do pa ga men to do Impos to so bre Pro du tos

Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de au to mó ve is des ti -
na dos aos ser vi ços de trans por te de pas sa ge i ros.

O Po der Pú bli co ao re co nhe cer a im por tân cia e
o di re i to de tal be ne fí cio, não o con sa grou de ma ne i ra
cor re ta, pois, li mi tou a sua va li da de tem po ral men te,
acar re tan do sé ri os pre ju í zos eco nô mi co-so ci a is ao
País e aos mo to ris tas de táxi.

Há de se res sal tar que é in con ce bí vel in vi a bi li -
zar o tra ba lho de um pai de fa mí lia, que exer ce a pro-
fis são de mo to ris ta de táxi há vá ri as dé ca das, pelo
sim ples fato de que a Le gis la ção não per mi te que ele
pos sa re no var ou subs ti tu ir o seu ins tru men to de tra-
ba lho, tan tas ve zes quan to ne ces sá ri as.

É im pres cin dí vel por tan to, que o le gis la dor ve-
nha ao en con tro dos an se i os de mi lha res de pro fis si o -
na is des sa ca te go ria, que, após anos de de di ca do tra-
ba lho, en con tram-se de sem pre ga dos ou im pos si bi li -
ta dos de re no var ou com prar o úni co ins tru men to de
sua sub sis tên cia.

Além de to dos es ses ar gu men tos, po de ría mos
acres cen tar a im pe ri o sa ne ces si da de de re no va ção
da fro ta, como fa tor de se gu ran ça dos usuá ri os, dos
tran se un tes e dos pró pri os mo to ris tas, sem fa lar mos
da ob ser vân cia às dis po si ções do Có di go de Trân si to
Bra si le i ro – CTB, bem como no im pac to eco nô mi co
da me di da.

Assim, res guar dan do o in ter va lo de qua tro anos
en tre uma com pra e ou tra, es ta re mos evi tan do abu sos.

Espe ro con tar com o apo io dos no bres Pa res
para dar mos efi cá cia e re co lo car mos no mer ca do mi-
lha res de pro fis si o na is que, sem essa isen ção, não
po dem sus ten tar as suas fa mí li as e aten der à po pu la -
ção, com o trans por te re mu ne ra do de pas sa ge i ros.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2002

De no mi na “Vi a du to Se na dor Ta ci a -
no Go mes de Mel lo” o vi a du to lo ca li za do
no Km 617 da ro do via BR-153, no Mu ni cí -
pio de Mor ri nhos, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Vi a du to Se na dor Ta ci -

a no Go mes de Mel lo” o vi a du to lo ca li za do no Km 617
da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio de Mor ri nhos, Esta-
do de Go iás.

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

Po lí ti co de atu a ção in ques ti o ná vel, Ta ci a no Go-
mes de Mel lo ini ci ou sua car re i ra como Pre fe i to da ci-
da de de Pi res do Rio, no Esta do de Go iás, per ma ne -
cen do no car go por qua tro man da tos. Foi De pu ta do
Esta du al (1935/37 e 1946/50), Se na dor (1958/67) e
Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União. Foi apo sen -
ta do nes se úl ti mo car go, em 1969, por for ça do Ato
Insti tu ci o nal nº 5.

Mé di co de for ma ção, Ta ci a no Go mes de Mel lo
é, se gu ra men te, me re ce dor da ho me na gem que ora
lhe ofe re ce mos – ho me na gem esta que per mi te não
só ao povo do Esta do de Go iás mas, tam bém, à po pu -
la ção bra si le i ra, re ve ren ci ar uma das per so na li da des
po lí ti cas go i a nas mais atu an tes.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te -
ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es-
pe ci fi ca, sob a de sig na ção de BR-433.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -

ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su-
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

2.2.2
BR-433
Pon tos de Pas sa gem – São João da Ba li za a

Ro ra i nó po lis – BR-174 à BR-210
Uni da de da Fe de ra ção – RR
Exten são (km) – 71km
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no su des te do
Esta do de Ro ra i ma. Re ve la-se de ex tre ma im por tân -
cia para o de sen vol vi men to na ci o nal e re gi o nal, li gan -
do dois im por tan tes mu ni cí pi os do Esta do, in clu si ve
por unir duas ro do vi as fe de ra is já exis ten tes.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te
opor tu na, por tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te -
ri or do Esta do um ca mi nho, uma ma ne i ra de le var,
com se gu ran ça e ra pi dez, pro du tos da ati vi da de eco-
nô mi ca ge ra da na re gião, até mes mo para Ma na us e
o res to da re gião ama zô ni ca.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18, DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir; na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te -
ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es-
pe ci fi ca, sob a de sig na ção de BR-434.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -

ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su-
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

2.2.2.
BR-434
Pon tos de pas sa gem – BR-174 – RR-202 –

RR-171 Ui ra mu tã
Uni da de de Fe de ra ção – RR
Exten são (km) – 180km

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no ex tre mo nor-
des te do Esta do de Ro ra i ma com di re ção à fron te i ra
da Gu i a na. Re ve la-se de ex tre ma im por tân cia para o
de sen vol vi men to na ci o nal e re gi o nal vez ser o meio
de es co a men to da pro du ção lo cal e cons ti tu ir-se em
uma sa í da para a fron te i ra com o dan tes re fe ri do país,
além de pos si bi li tar a de fe sa da fa i xa de fron te i ra ,
com a ocu pa ção auto-sus ten tá vel do mu ni cí pio.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te
opor tu na, por tan to. por pro por ci o nar ao povo do in te -
ri or do Esta do um ca mi nho, uma ma ne i ra de le var,
com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da ati vi da de
eco nô mi ca ge ra da na re gião, abrin do-se, in clu si ve,
por tas para a ex por ta ção.

Sala das Ses sões 21 de Fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 19, DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se-
tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re-
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te -
ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es-
pe ci fi ca, sob de sig na ção de BR – 435.

Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -
ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su-
bi tem Li ga ções, in te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

2.2.2
BR – 435
Pon tos de Pas sa gem – Mu ca jaí a Alto Ale gre,

pela RR – 325 e Estra da Tron co do Api aú.
Uni da de da Fe de ra ção – RR
Exten são (km) – 150km

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no oes te do Esta-
do de Ro ra i ma com di re ção à fron te i ra da Ve ne zu e la.
Re ve la-se de ex tre ma im por tân cia para o de sen vol vi -
men to re gi o nal, vez ser meio de es co a men to da pro-
du ção lo cal e cons ti tu ir-se em uma sa í da para a fron-
te i ra com dan tes re fe ri do país, além de pro pi ci ar ocu-
pa ção da re gião fron te i ri ça, de fen den do o nos so país.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te
opor tu na, por tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te -
ri or do Esta do um ca mi nho, uma ma ne i ra, de le var,
com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da ati vi da de
eco nô mi cas ge ra da na re gião, abrin do-se, in clu si ve,
por tas para a ex por ta cão.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro me ro Jucá.
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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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 22, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do eco-
no mis ta Ju ve nal Osó rio Go mes, ocor ri do no Rio de
Ja ne i ro, na no i te de 10 do cor ren te:

a) in ser ção em ata de um voto de pro-
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa-
mí lia e ao Esta do do Rio.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi -
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na -
do res que o de se ja rem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en-
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se-
na dor Ro ber to Sa tur ni no, au tor do re que ri men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Ju ve nal Osó rio foi,
so bre tu do, um ser vi dor pú bli co exem plar, pela se ri e da -
de, pela di li gên cia, pela com pe tên cia, pelo sa ber e tam-
bém pela sa be do ria. Exer ceu, por to das es sas qua li da -
des, uma li de ran ça in con tes te por onde pas sou, em to-
dos os ór gãos a que ser viu, na Ca cex, no Ge i quim, no
BD-Rio, na Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal – CSN,
onde foi Pre si den te, mas es pe ci al men te, mu i to es pe ci -
al men te, no BNDES, onde for mou ge ra ção.

Ju ve nal foi um fun ci o ná rio sím bo lo da atu a ção
do BNDES em todo o pe río do em que o Ban co exer-
ceu a qua li da de de prin ci pal agên cia do de sen vol vi -
men tis mo bra si le i ro. Ju ve nal é uma fi gu ra que está na
me mó ria de mu i tas ge ra ções do Ban co, exa ta men te
por to das es sas qua li da des, além da mo dés tia, do
com pa nhe i ris mo, do seu ca rá ter, en fim, da for ma
como ele pro ce dia.

Ju ve nal foi um dos ser vi do res sím bo lo de todo
esse pe río do de sen vol vi men tis ta bra si le i ro, que le-
vou nos sa eco no mia a êxi tos for mi dá ve is, ini gua lá -
ve is no mun do. Ju ve nal faz par te da re la ção de ser-
vi do res como Rô mu lo de Alme i da, Cle ant ho de Pa i -
va Le i te, Je sus So a res Pe re i ra, Ger son Au gus to da
Sil va, Iná cio Ran gel, José Pe lú cio Fer re i ra, Cel so
Fur ta do, mis tu ran do aqui mor tos com vi vos. Tam-
bém in clu i ria nes sa lis ta o Ro ber to Cam pos da pri-
me i ra fase, mo de la dor do BNDES, o Ro ber to Cam-
pos de sen vol vi men tis ta, an tes de ade rir ao li be ra lis -
mo e de que rer até pri va ti zar o Ban co. Inclu i ria tam-
bém Eli e zer Ba tis ta, o mo de la dor da Vale do Rio
Doce em sua pri me i ra fase, o Mi nis tro de Jan go. To-
dos são ho mens cuja his tó ria ain da pre ci sa ser es-
cri ta. Eles fo ram as li de ran ças do pro ces so de de-
sen vol vi men to eco nô mi co do Bra sil dos anos 40 até
o fim dos anos 70. Esse con jun to de ser vi do res im-
pul si o nou o Esta do, ou seja, foi o fa tor prin ci pal do
pro ces so de cres ci men to eco nô mi co do nos so País.

Assim, Sr. Pre si den te, essa foi uma gran de
per da. De ve mos, por tan to, la men tar, até por que Ju-
ve nal, ain da que já com mais de 70 anos, era um
ho mem que man ti nha uma lu ci dez mu i to gran de,
pois ain da opi na va e exer cia in fluên cia so bre vá ri as
pes so as, so bre vá ri as li de ran ças des te País no que
de diz res pe i to à con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca. E
la men to a per da des se ho mem es pe ci al men te pela
ami za de pes so al que ti nha com ele, vis to que in-
gres sa mos jun tos no pri me i ro con cur so do BNDES,
em 1956.

De se jo, por tan to, que o Se na do Fe de ral, as sim 
como todo o Bra sil e o Esta do do Rio de Ja ne i ro ao
qual ele tam bém ser viu, re ve ren cie a me mó ria de
Ju ve nal Osó rio Go mes.

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que hou ve equí vo co
na pu bli ca ção do avul so da Ordem do Dia da pre-
sen te ses são.

O Item 4 é o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
375, de 2001, e o Item 5 pas sa a ser o Re que ri men -
to nº 712, de 2001.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 245, de 2001 (nº
763/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de Xan xe rê, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.128, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

Não ha ven do quem de se je 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 245, DE 2001

(Nº 763/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Xan-
xe rê Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 28 de abril de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir 5 de agos to de 1992, a con ces são 
ou tor ga da à Ra dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to e ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 346, de 2001 (nº
905/2001, 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
De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave li nó po -
lis – GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ave li nó po lis, Esta-
do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.445, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

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.
Não ha ven do quem de se je 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 346, DE 2001

(Nº 905/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ave li nó po lis – GO a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ave li nó po lis, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 294. de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave-
li nó po lis – GO a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Ave li nó po lis, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 362, de 2001 (nº
934/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à MR
Rá di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Ca xi as, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  22 00681

FEVEREIRO 200230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.446, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges, 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 peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je 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 362, DE 2001

(Nº 934/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à MR Ra di o di fu são Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ca xi as, Esta do
do Ma ra nhão.

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

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à MR Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca-
xi as, Esta do do Ma ra nhão.

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

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 375, de 2001,
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio
Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Re ci fe, Esta do
de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 6, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

Não ha ven do quem de se je 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 375, DE 2001

(Nº 955/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Pa u lis ta 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 Re ci fe,
Esta do de Per nam bu co.

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

cre to s/nº, de 13 de ou tu bro de 1998. que re no va por
dez anos a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con-
ces são ou tor ga da à Rá dio Pa u lis ta Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Re ci fe, Esta-
do de Per nam bu co.

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

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

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 712, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 18 e 26, de 2001, por ver sa rem so bre
ma té ria cor re la ta.

Em vo ta ção o re que ri men to em tur no úni co.
Não ha ven do quem de se je 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.
As Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 18

e 26, de 2001, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor -
nam para exa me na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ju vên cio

da Fon se ca, pelo pra zo re gi men tal.
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, não sei se er rei, mas há três anos
re lu to em ocu par esta tri bu na para da qui fa zer de nún -
ci as so bre o que se pas sa no Go ver no do meu Esta-
do, o Mato Gros so do Sul. Não sei se er rei!

Se as sim o fiz não foi por que me fal ta vam fa tos
para ali men tar o meu dis cur so crí ti co. Enten dia e en-
ten do que a crí ti ca cons tan te ba na li za os fa tos e ni ve -
la to dos no pa ta mar da in cre di bi li da de, que qua se
sem pre ca rac te ri za ad mi nis tra ções po lê mi cas.

Para não cair nes sa vala co mum, vi meu Esta do
en trar ir res pon sa vel men te na era da éti ca per di da,
sem que aqui fi zés se mos as de nún ci as ne ces sá ri as
ao es tan ca men to de no me a ções de ir mãos, pri mos,
es po sas, com pa dres, co ma dres e toda sor te de pa-
ren tes na ad mi nis tra ção pú bli ca do Esta do. O ne po tis -
mo do Go ver no pe tis ta de Mato Gros so do Sul pas sou 
a ser re fe rên cia na ci o nal, des ca rac te ri zan do seus ti-
tu la res como guar diães da éti ca.

 Pior ain da, não de nun ci ei da qui a hos pe da gem
do Go ver na dor por con ta de um em pre i te i ro no Nor-
des te, aque le mes mo que cons tru iu a pon te so bre o
rio Pa ra guai. Pon te essa que, em se gui da, re ce beu
adi ti vo con tra tu al de mais de R$2 mi lhões, sob a ale-
ga ção de que o pro je to ori gi nal era fa lho e que pre ci -
sa va al can çar do ou tro lado o bar ran co da ter ra para o
en ca be ça men to da mes ma pon te.

Não re gis trei des ta tri bu na o re sul ta do do in qué -
ri to po li ci al so bre o mau uso das ver bas do FAT pelo
Go ver no do Esta do, que re sul tou na exo ne ra ção do
Sr. Aga me non, Se cre tá rio de Co mu ni ca ção So ci al,
que acu mu la va, à épo ca, a pre si dên cia do PT, e de
sua as ses so ra, Srª San dra Re cal de, por en vol vi men -
to di re to na mal ver sa ção do di nhe i ro pú bli co. Di nhe i ro
esse do tra ba lha dor bra si le i ro.

Tam bém da qui nun ca me re fe ri à fan ta sia men-
tal do Sr. Go ver na dor, que diz que são suas as obras
fe de ra is: o ga so du to, as ter me lé tri cas, a pon te so bre
o rio Pa ra guai, a Fer ro nor te, luz no cam po, o Pro je to
Pan ta nal. Acre di tan do em suas pró pri as elu cu bra -
ções, re cla mou o Sr. Go ver na dor da Ban ca da Fe de -
ral, di zen do que so mos con tra o seu Go ver no e di fi -
cul ta mos a li be ra ção am bi en tal das ter me lé tri cas, es-
que cen do-se de que es sas obras não são suas. Mas,
de tan to fa lar ne las, para ele, a sua fan ta sia aca bou
por trans for mar-se em re a li da de. Tal vez por que não
haja con tes ta ção pú bli ca des sa apro pri a ção in dé bi ta
do es for ço do Pre si den te da Re pú bli ca em de sen vol -
ver o Bra sil de sen vol ven do o Cen tro-Oes te.

Na sua ilu são de óti ca, o Sr. Go ver na dor che gou 
à au dá cia de di zer que a Ban ca da Fe de ral não o de i xa 
par ti ci par com uma con tra par ti da fi nan ce i ra no pro je -
to Mo nu men ta, que fará a res ta u ra ção do ca sa rio do
por to de Co rum bá. O con vê nio é en tre a União e a
Pre fe i tu ra da que la ci da de. Na im pos si bi li da de ju rí di ca 
de o Esta do par ti ci par da obra, a vi são dis tor ci da do
Sr. Go ver na dor é a de que a cul pa é da Ban ca da Fe-
de ral. 

Se não for aler ta do para a re a li da de dos fa tos,
da qui a pou co o pan ta nal, o mor ro do Uru cum, a ser ra 
de Ma ra ca ju e os de ma is bens na tu ra is do Esta do se-
rão par te in te gran te do rol das obras do Go ver no pe-
tis ta de Mato Gros so do Sul.

Sr. Pre si den te, não me ar re pen do de não ter,
des ta tri bu na, fe i to as de nún ci as a tem po, nas épo cas 
opor tu nas, mas sin to que o Sr. Go ver na dor está com
a sín dro me da im pu ni da de, que a tan tos já le vou para
a vala co mum do des mas ca ra men to, da fal sa éti ca.
Pa re ce-me que, pelo nos so si lên cio, es ta mos au to ri -
zan do S. Exª a fal tar com a ver da de cada vez mais.

O que é mais in te res san te é que seu com por ta -
men to des com pro me ti do com a ver da de tam bém o
leva a aven tu ras que aba lam os ali cer ces po lí ti cos e
ide o ló gi cos de seu Par ti do, o PT. O seu na mo ro – e
por que não di zer a sua pa i xão – com o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so é do en tio. Do en tio para
quem não co nhe ce o Sr. Go ver na dor. Essa pa i xão
está na me di da em que o Pre si den te vai con sen tin do
que o Go ver na dor rou be a au to ria das suas obras.
Mas esse ro man ce in co mo da, e mu i to, a cú pu la do
Par ti do dos Tra ba lha do res, que faz opo si ção sis te má -
ti ca e per ma nen te ao Go ver no Fe de ral. Está o Zeca a
dar au las de con du ta par ti dá ria ao Lula, pro pon do
acor dos a tor to e a di re i to, des ca rac te ri zan do ide o lo -
gi ca men te o PT.

Mas isso é ape nas um lado da ques tão, que tra-
to aqui tan gen ci al men te. O pior é o do cu men to, um in-
for me ti ra do da re u nião do Par ti do dos Tra ba lha do res, 
em Dou ra dos, onde o pró prio PT pede que o ”Zeca se
des co le do Lula“. Sim ples men te pela ele va da re je i ção 
des te no Esta do para Pre si den te da Re pú bli ca. O
Zeca de se ja se re e le ger Go ver na dor do Esta do. O
Lula é um es tor vo para o Zeca.

Mas se es tou re la tan do tudo isso, não é por que
sim ples men te que ro sair da ro ti na muda a que me im-
pus nes ta tri bu na nes ses três úl ti mos anos. É que fato
novo e gra vís si mo foi le van ta do do cu men ta da men te so-
bre o com por ta men to sem éti ca e, por con se guin te,
sem es crú pu lo do Sr. Go ver na dor e de seus as ses so res 
po lí ti cos, que veio à luz do dia nes ta úl ti ma se ma na.

Não se pode mais ca lar, Sr. Pre si den te.
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As re vis tas IstoÉ Di nhe i ro e Veja de nun ci a ram
a exis tên cia de um do cu men to es cri to e as si na do, em
20 de ou tu bro de 1998, en tre o pri me i ro e se gun do
tur nos da ele i ção para Go ver na dor, que por si só en-
se ja in ves ti ga ção ju di ci al para efe i to de de cla ra ção de
ine le gi bi li da de para as fu tu ras ele i ções, além de ca-
rac te ri zar cri me de cor rup ção ele i to ral, pre vis to no art.
299 do Có di go Ele i to ral con tra o Go ver na dor e os
seus as ses so res.

Sr. Pre si den te, o art. 299 do Có di go Ele i to ral diz:

Art. 299 – Dar, ofe re cer, pro me ter, so li -
ci tar ou re ce ber, para si ou para ou trem, di-
nhe i ro, dá di va ou qual quer ou tra van ta gem,
para ob ter ou dar voto e para con se guir ou
pro me ter abs ten ção, ain da que a ofer ta não
seja ace i ta.

Pena: re clu são até qua tro anos.
Sr. Pre si den te, como se deu esse cri me? Está

do cu men ta do? 
Srs. Se na do res, está aqui uma có pia, in clu si ve

com fir ma re co nhe ci da, que foi dis tri bu í da em todo o
Mato Gros so do Sul – do cu men to ma nus cri to, as si na -
do e con fes sa do. Diz o do cu men to:

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, Wan der Lou bet, Pre si den te do Di-
re tó rio Mu ni ci pal do PT, Co or de na dor da
Cam pa nha da Co li ga ção Muda MS – Zeca
Go ver na dor, fir mo o pre sen te com pro mis so
com o G-100, onde, nes te ato, com pro me -
to-me, quan do da con fir ma ção da ele i ção do
can di da to Zeca, já como Go ver na dor, a
cum prir os se guin tes itens:

1 – Tra ba lhar no sen ti do de ar ti cu lar,
jun to à Ban ca da pe tis ta e dos ali a dos, os
vo tos para a ele i ção do fu tu ro Pre si den te da
Mesa Di re to ra do Le gis la ti vo Mu ni ci pal –
ges tão 1999/2000 – em fa vor do nome in di -
ca do pelo Gru po “ – o G-100 é for ma do por
cem em pre sá ri os de Cam po Gran de, Mato
Gros so do Sul.

”2 – Caso ocor ra a não efe ti va ção do
item an te ri or por ou tras for ças, de ve rei ade-
quar a si tu a ção, para que, jun ta men te com o
gru po, seja re qui si ta do para o se cre ta ri a do
do Go ver no um De pu ta do Esta du al da Co li -
ga ção Fren te pela Re no va ção;“ 

Eis a gra vi da de. ”3 – Fica as se gu ra do
ao Gru po o es pa ço de car gos DAS (Di re ção 
e Asses so ra men to Su pe ri or), isso no Go ver -

no de Mato Gros so do Sul, sen do 10 DAS 1,
10 DAS 2, 10 DAS 3, 15 DAS 4 e 8 DAS 5“.

Fir mam o ter mo Wan der Lou bet, Alex
do PT e em pre sá ri os.

Pelo PT, o do cu men to está as si na do por Wan-
der Lou bet, so bri nho do go ver na dor, atu al pre si den te
re gi o nal do PT no Esta do e co or de na dor da cam pa -
nha pre si den ci al do Lula em Mato Gros so do Sul.

Entre vis ta do pela re vis ta IstoÉ Di nhe i ro, Wan-
der Lou bet diz tex tu al men te: ”Devo con fes sar que as-
si nei o do cu men to, mas acho que não de ve ria tê-lo
as si na do. Na que le mo men to, não ati nei para a di men -
são do fato“.

Na re pre sen ta ção que os par ti dos po lí ti cos fi ze -
ram jun to ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, onde re que -
rem in ves ti ga ção ju di ci al ele i to ral para o fim de cas sa -
ção de man da to e de de cla ra ção de ine le gi bi li da de,
está afir ma do na pe ti ção o se guin te:

A ‘in ge nu i da de’ do Sr. Wan der Lou bet
che ga a ser ‘co mo ven te’, prin ci pal men te
para quem já é con de na do pela Jus ti ça, por
de ci são tran si ta da em jul ga do, por três anos
de re clu são, por cri me con tra fé pú bli ca,
quan do, pi lha do em fla gran te por por tar uma
car te i ra de mo to ris ta fal si fi ca da, tam bém di-
zia que não sa bia da gra vi da de de fal si fi car
do cu men to, ‘acre di tan do’ que po dia ti rar ha-
bi li ta ção ‘pe lo Cor re io’, sem ir ao ór gão de
trân si to e sem se sub me ter aos exa mes exi-
gi dos em lei, ‘por fal ta de tem po’, [di zia ele],
o que le vou o juiz na sen ten ça con de na tó ria 
a con clu ir que o ‘in gê nuo’ Wan der ima gi na va 
que to das as ou tras pes so as que cum pri am
a lei eram de so cu pa das.

É tão ri dí cu la a ma ni fes ta ção do sig na tá rio do
cri mi no so do cu men to que a re vis ta IstoÉ iro ni ca men -
te afir ma:

ACORDÃO EMPRESARIAL NO PT

Lí der do par ti do no MS as si nou do cu -
men to

que lo te ia go ver no en tre em pre sá ri os
MARCO DAMIANI
 A prá ti ca da bar ga nha ele i to ral e a

dis tor ção nas re la ções en tre em pre sá ri os e
po lí ti cos aca bam de ga nhar uma peça an to -
ló gi ca. Assi na do pelo atu al Pre si den te do
PT do Mato Gros so do Sul, Wan der Lou bet,
e tes te mu nha do por re pre sen tan tes do Gru-
po-100, que aglu ti na in for mal men te em pre -
sá ri os da ca pi tal Cam po Gran de, tra ta-se de
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um ‘ter mo de com pro mis so’ em ble má ti co do
me lhor es ti lo toma-lá-dá-cá da po lí ti ca bra si -
le i ra. Na reta fi nal da ele i ção para o go ver no 
do Esta do [diz a re vis ta], em 20 de ou tu bro
de 1998, o pe tis ta Lou bet fir mou um tex to
ma nus cri to pelo qual, na con di ção de co or -
de na dor da cam pa nha Muda MS, do en tão
can di da to a go ver na dor Zeca do PT, se
com pro me tia, em caso de vi tó ria nas ele i -
ções, a lo te ar a fu tu ra ad mi nis tra ção. ‘Qu an -
do da con fir ma ção da ele i ção do can di da to
Ze ca’, se gun do os ter mos do ca be ça lho do
do cu men to. Lou bet fa ria o ser vi ço de ‘ar ti cu -
lar jun to à ban ca da pe tis ta’ os vo tos que
per mi ti ri am aos em pre sá ri os do G-100 in di -
car o pre si den te do Le gis la ti vo Mu ni ci pal.“ 

A que pon to che gou o PT do Mato
Gros so do Sul!

”Se esse es for ço fa lhas se, o gru po ga-
nha ria uma vaga no se cre ta ri a do do Zeca.
No ter ce i ro e úl ti mo item do ju ra men to, o co-
or de na dor da cam pa nha pe tis ta ace i ta atu ar 
pela ces são de nada me nos que 53 car gos
de DAS (Di vi são de Asses so ra men to Su pe -
ri or) a no mes in di ca dos pe los em pre sá ri os.
Com re mu ne ra ções que va ri a vam en tre
R$2,5 mil e R$1,3 mil, o cum pri men to do
acor do cus ta ria aos co fres pú bli cos R$100,4
mil men sal men te.

E con clui a re por ta gem da IstoÉ:
A sus pe i ta em Cam po Gran de é a de

que, em tro ca da as si na tu ra de Lou bet de-
ba i xo das pro mes sas de ces são de car gos,
ha ve ria uma con tra par ti da em di nhe i ro e
apo io lo gís ti co ao en tão can di da to pe tis ta
por par te do G-100, com pos to por em pre sá -
ri os e co mer ci an tes da ci da de. Sig na tá rio do
do cu men to, na con di ção de tes te mu nha, o
co mer ci an te Aris ti des dos San tos Cal das,
dono de uma re ven de do ra de ve í cu los em
Cam po Gran de, sus ten ta que o gru po do
qual faz par te pas sou a tra ba lhar pela can di -
da tu ra de Zeca de po is do acor do fe cha do
com o co or de na dor da cam pa nha. ‘Nós fo-
mos tra í dos pelo Van der’, re cla ma Cal das.
‘Ele nos pro cu rou, acer ta mos a pro pos ta e
pas sa mos a co lo car nos so pes so al para tra-
ba lhar para o Zeca. Mas fo mos pas sa dos
para trás. Nada da qui lo foi cum pri do’. O ve-
re a dor pe tis ta Alex Aze ve do tam bém as si -
nou o ter mo de com pro mis so. Hoje, diz que
não se lem bra. ‘Se rá que eu as si nei?’, ques-

ti o na. ‘Mas, no fun do, qual é o pro ble ma
des se tipo de acor do?

A igual men te con ce i tu a da re vis ta Veja, pu bli ca -
da no úl ti mo fim de se ma na, re ve lou sua sur pre sa di-
an te do inu si ta do e cri mi no so acor do, sob o tí tu lo: Por
es cri to, em tro ca de acor do, PT fez acor do em car tó -
rio.

Acres cen ta a re vis ta Veja:

Acor dos po lí ti cos ge ral men te são se la -
dos em con ver sas re ser va das. Mato Gros so
do Sul ino vou nes te ter re no. Em ou tu bro de
1998, às vés pe ras do se gun do tur no da ele-
i ção, o Par ti do dos Tra ba lha do res cha mou
um gru po de em pre sá ri os do Esta do para
uma con ver sa. Em tro ca do apo io à cam pa -
nha do en tão can di da to Zeca do PT, o par ti -
do fez al gu mas pro mes sas. Na se ma na pas-
sa da, des co briu-se que o acor do, por exi-
gên cia dos em pre sá ri os, foi es cri to, da ta do,
as si na do e até re gis tra do em car tó rio. Além
da for ma inu si ta da, seu con te ú do é cu ri o so.
Em fo lha de pa pel ofí cio, o PT se com pro -
me te, em caso de vi tó ria, a ele ger um pre si -
den te da Assem bléia [aqui diz da as sem -
bléia, mas é da Câ ma ra Mu ni ci pal] afi na do
com os em pre sá ri os, a no me ar um se cre tá -
rio in di ca do por eles e a lhes re ser var nada
me nos que 53 car gos de con fi an ça no fu tu ro 
Go ver no. O do cu men to é as si na do por dois
re pre sen tan tes de cada lado. ‘Ha via mu i ta
des con fi an ça, e essa foi a exi gên cia que fi-
ze mos para apo i ar o Ze ca’, diz Aris ti des dos
San tos Cal das, um dos ne go ci a do res do
acor do. Além do apo io, os em pre sá ri os de-
ram ain da aju da fi nan ce i ra. ‘Te ve do a ção em
di nhe i ro, mas não sei quan to foi’, con ta Aris-
ti des. O ve re a dor Mar cos Alex Aze ve do [do
PT], que as si nou pelo PT, res sal ta que o
com pro mis so foi ne ces sá rio para vi a bi li zar a
ali an ça. Já as do a ções, se gun do ele, fo ram
só de ca mi se tas, pas sa gens e ga so li na. O
atu al Pre si den te do PT no Esta do, Wan der
Lou bet, o ou tro que as si nou o ter mo, acha
ago ra que co me teu um en ga no. ‘Errei e ad-
mi to que er rei. Não fa ria isso de no vo’. Zeca
do PT ga ran te que não sa bia de nada. A
seu fa vor há o fato de que ne nhum com pro -
mis so foi cum pri do“, diz a re vis ta.

De todo o ex pos to, re sul ta a fla gran te prá ti ca de
cri me ele i to ral, pou co im por tan do para o des lin de da
ques tão se o acor do foi ou não cum pri do, pois a le gis -

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  22 00685

FEVEREIRO 200234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



la ção con de na tam bém quem pro me te, ofe re ce, so li -
ci ta ou re ce be di nhe i ro ou dá di va ou qual quer ou tra
van ta gem para ob ter ou dar voto, ain da que a pro mes -
sa não seja ace i ta.

Esse cri me, Srs. Se na do res, é cri me for mal. Re-
a li za-se in de pen den te men te de ter ou não ter ace i to a
dá di va, a ofer ta. Mas não é só.

Se a pu bli ca ção do ”ACORDÃO“ fe i to pelo PT
com em pre sá ri os do G-100 já se ria su fi ci en te para in-
ves ti ga ção ele i to ral para fins de ine le gi bi li da de nas fu-
tu ras ele i ções, mais é ne ces sá ria a tu te la ju ris di ci o nal 
quan do a Fo lha de S.Pa u lo pu bli ca, em 10 de fe ve re -
i ro de 2002, tex to de um ou tro do cu men to, onde o PT
recomenda a utilização da máquina do estado para
reeleição do Governador Zeca do PT, ago ra, em ou tu -
bro, Sr. Pre si den te.

Até onde va mos che gar em Mato Gros so do Sul,
com es sas ações cri mi no sas, cri mes ele i to ra is em
cima de cri mes ele i to ra is? Até quan do va mos fi car
mu dos aqui des ta tri bu na, não que ren do pre ju di car a
ima gem do nos so Esta do?

Zeca do PT não está in co mo dan do só o Esta do
de Mato Gros so do Sul e o povo, já está in co mo dan -
do, Sr. Pre si den te, o pró prio PT na ci o nal, que não
sabe o que fa zer com Zeca do PT, des ca rac te ri zan do
o seu Par ti do, que é trans pa ren te e tem uma his tó ria
es cri ta na his tó ria do Bra sil, de trans pa rên cia em bus-
ca do cum pri men to da éti ca e da boa ges tão pú bli ca;
re qui si tos es ses que Zeca do PT não está en ten den -
do que faz par te da es tru tu ra, da es pi nha dor sal do
seu Par ti do.

Não po de ria, Srªs e Srs. Se na do res, per ma ne -
cer ca la do aqui, no Se na do Fe de ral e sei que o PT,
tam bém em ní vel na ci o nal, não per ma ne ce rá ca la do
no seu di re tó rio na ci o nal. É ne ces sá rio que re mo va
esse en tu lho imo ral do PT.

E diz a Fo lha de S.Pa u lo, que, con sul ta do o Go-
ver no do Esta do so bre o teor do do cu men to, fir ma do
em Dou ra dos, que é um in for me in ter no, Foi Con fir -
ma da A Sua Exis tên cia, acres cen tan do:

Re la tó rio con fi den ci al que cir cu la en tre po lí ti cos
do PT de Mato Gros so do Sul su ge re que o Go ver na -
dor José Orcí rio dos San tos, o Zeca do PT, evi te li gar
seu nome ao do pre si den ciá vel Luiz Iná cio Lula da
Sil va e use a má qui na ofi ci al com ob je ti vos ele i to ra is
du ran te sua cam pa nha de re e le i ção.

É a per da to tal do sen ti men to par ti dá rio e do
sen ti men to mo ral de uma li de ran ça que nas ceu em
Mato Gros so do Sul para mor rer tão cedo!

Con ti nua a Fo lha de S.Pa u lo, na re pro du ção do
do cu men to do PT:

Aten tar para a ele va da taxa de re je i ção 
de Lula e evi tar a con ta mi na ção é uma das
pro pos ta do re la tó rio para a cam pa nha em
Dou ra dos (220 qui lô me tros de Cam po Gran-
de), o se gun do ma i or co lé gio ele i to ral do
Esta do.

Ba se a do em uma pes qui sa de in ten -
ção de vo tos, o re la tó rio ‘Ava li a ção do Go-
ver no e Inten ção de Vo tos para 2002’ apre-
sen ta pro pos tas es pe cí fi cas para 15 Mu ni cí -
pi os do Esta do. A Agên cia Fo lha ob te ve a
có pia com as su ges tões re la ti vas ao co lé gio 
ele i to ral de Dou ra dos.

Pro cu ra do pela re por ta gem para co-
men tar o tex to, o PT es ta du al con tes tou a
au ten ti ci da de do re la tó rio, mas o pró prio
Go ver no do Esta do con fir mou sua exis tên -
cia, ain da que ale gue não co nhe cer seus
de ta lhes.

Entre as ”ações a de sen vol ver“ uti li -
zan do o di nhe i ro pú bli co, se gun do este do-
cu men to, es tão: apres sar ina u gu ra ções, au-
men tar gas tos com pu bli ci da de – como se já
não fos se um vo lu me in su por tá vel para o
Esta do o que está se gas tan do com pu bli ci -
da de –, e até in ves tir em as fal to.

Mais as fal to.
Esta be le cer par ce ria com o Pre fe i to

para obras rá pi das na área de pa vi men ta -
ção/re ves ti men to de ruas. É um ser vi ço que
apre sen ta re tor no po lí ti co ime di a to. Se o as-
fal to não for co bra do, po de rá ser de qua li da -
de in fe ri or, pro põe o tex to, tam bém para
Dou ra dos, onde o Pre fe i to, La er te Te ti la, é
do PT.

Em ou tro tre cho, o re la tó rio re co men da 
pu bli ci da de e até mu dan ças em um cen tro
de sa ú de que está sen do cons tru í do:

Gran de cam pa nha para a ina u gu ra ção 
do Cen tro de Re fe rên cia da Mu lher – é bom
evi tar li mi tar o hos pi tal à mu lher, à cri an ça,
etc, o que di mi nu iu a sua for ça no que si to
sa ú de, diz o tex to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen sei
mu i to, mu i tas ve zes, em vir a esta tri bu na fa zer de-
nún ci as ou re la tar fa tos que ocor rem em Mato Gros so 
do Sul. Mas sin to que o tem po está fa zen do com que
o meu si lên cio seja in ter pre ta do pelo Go ver na dor
como con sen ti men to nos so para a prá ti ca des ses cri-
mes, não só ele i to ra is, mas cri mes co muns, que já es-
tão acon te cen do em meu Esta do. 
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Não po de ria ca lar mais, Sr. Pre si den te. Meu
povo, o povo de Mato Gros so do Sul, que se sen te
hon ra do com a as cen são de V.Exª à Pre si dên cia des-
ta Casa e à Pre si dên cia de um dos Po de res da Re pú -
bli ca, que tem ciên cia do seu des ti no e do pa pel que
re pre sen ta no con cer to da Na ção bra si le i ra, não pode
con tar mais ne nhum dia com o nos so si lên cio. Não é
por que as ele i ções es tão che gan do. Não é por isso. É
por que o nos so Go ver na dor está, cada vez mais, sen-
tin do-se con sen ti do em pra ti car atos que não são éti-
cos, não são mo ra is, não são le ga is. 

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, faço esse aler ta,
aqui da tri bu na, e não me ca la rei mais da qui para a
fren te, mes mo por que eu sin to que o meu si lên cio em
nada con tri bui para a ele va ção da Admi nis tra ção Pú-
bli ca no meu Esta do, prin ci pal men te a ad mi nis tra ção
do Go ver no Zeca do PT, que não de i xa rá sa u da de,
mas re pre sen ta rá para todo o nos so povo do Mato
Gros so do Sul, te nho cer te za, já a par tir do ano que
vem, um la men tá vel lap so na his tó ria da nos sa gen te. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Ge ral -
do Cân di do. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, ape sar de ter con ce di do a pa la vra a
V. Exª, peço-lhe es cu sas, pois o Lí der do Blo co da
Opo si ção so li ci ta a pa la vra pela Li de ran ça. 

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu-
ar do Du tra, nos ter mos re gi men ta is. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ouvi aten ta men te o pro nun ci a men to do Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca. Na tu ral men te S. Exª lê do-
cu men tos e in for ma ções so bre os qua is não te mos
da dos su fi ci en tes nem de ta lhes para con tra di tar nes-
te mo men to. Mas já man ti ve mos con ta to com o Go-
ver na dor Zeca do PT, que nos en ca mi nha rá as in for -
ma ções, que se rão aqui apre sen ta das.

Mas, ago ra, te nho que fa zer al gu mas con si de ra -
ções. O Se na dor Ju vên cio da Fon se ca diz que está
aban do nan do uma ro ti na muda, que, nes ses três
anos, não ha via fe i to aqui de nún ci as e ata ques ao
Go ver no de Zeca do PT. As no tas ta qui grá fi cas des ta
Casa mos tram que isso não é exa to. Eu mes mo já tive
opor tu ni da de de, al gu mas ve zes, apar te ar, con tes tar
e de ba ter po li ti ca men te com o Se na dor Ju vên cio da

Fon se ca, quan do S. Exª, por di ver sas ve zes, veio a
esta tri bu na para fa zer acu sa ções e ata ques ao Go-
ver na dor de Mato Gros so do Sul; acu sa ções le gí ti -
mas, de al guém que faz opo si ção ao Go ver no de
Mato Gros so do Sul e que tem o di re i to e a le gi ti mi da -
de de fa zer con tes ta ções. 

Ago ra, sur pre en de-me quan do o Se na dor Ju-
vên cio da Fon se ca se ar vo ra em de fen sor da éti ca do
PT, le van tan do ques tões li ga das às re la ções in ter nas
do PT com Lula. Esse tipo de aju da, nós dis pen sa -
mos; esse tipo de so li da ri e da de, nós dis pen sa mos.
So mos um Par ti do que não con tem po ri za com pos sí -
ve is des vi os, prin ci pal men te no cam po da éti ca, co-
me ti dos por exe cu ti vos em to dos os ní ve is ou Par la -
men ta res. A his tó ria mos tra isso. Não so mos nem pre-
ten de mos ser uma con gre ga ção fran cis ca na. O que
sem pre te mos dito é que o que nos di fe ren cia da prá ti -
ca par ti dá ria no nos so País é que, quan do fa tos são
re ve la dos, mu i tas ve zes nem pela im pren sa, mas
des co ber tos e re ve la dos por nós mes mos, to ma mos
ati tu des com re la ção a di ri gen tes, fi li a dos, Par la men -
ta res, Go ver na do res; o que não é fe i to por ou tros Par-
ti dos.

Esse do cu men to lido pelo Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca e as si na do por um di ri gen te do PT é uma
prá ti ca com a qual não con cor da mos, que con de na -
mos e ava li a mos que, se foi fe i to – e pa re ce que foi fe i -
to –, as ins tân ci as par ti dá ri as vão to mar as pro vi dên -
ci as com re la ção ao di ri gen te do PT.

Entre tan to, exis te uma ques tão que não foi con-
tes ta da e so bre a qual não há ele men tos para que
seja con tes ta da por aque les que acu sam o Go ver na -
dor: a afir ma ção do Go ver na dor de que esse tipo de
do cu men to foi fir ma do sem o seu co nhe ci men to e
sem a sua com pla cên cia. 

Os ele men tos mos tram que isso é ver da de. A
pró pria re vis ta lida aqui diz que, se o acor do fos se
cum pri do, cus ta ria aos ór gãos pú bli cos não sei quan-
tos mi lhões de re a is; e diz, ain da, o que de põe ao lado
do Go ver na dor, que isso não foi fe i to por ele.

O nos so Par ti do tem a prá ti ca de cum prir acor-
dos po lí ti cos. Se aqui lo que es ta va es cri to lá não foi
cum pri do não é por que não hou ve o cum pri men to de
um acor do, mas por que não foi ce le bra do um acor do
com o Go ver na dor em re la ção àque les que si tos que
fo ram co lo ca dos. O sur pre en den te é que esse te ria
sido um acor do fe i to com se to res po lí ti cos e em pre sa -
ri a is há três anos.

Por tan to, se o acor do exis tia, não foi cum pri do; e
co me çou a não ser cum pri do há três anos, na ele i ção
da Assem bléia, na no me a ção dos se cre tá ri os e na
no me a ção de car gos de DAS.
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Por que, en tão, não hou ve a de nún cia do
não-cum pri men to des se acor do no exa to mo men to
em que ele não foi cum pri do? É de se es pe rar isso,
quan do se faz um acor do po lí ti co e uma das par tes
não o cum pre. Por que esse acor do não foi de nun ci a -
do por aque les que re cla ma vam o seu não-cum pri -
men to? Ago ra sur ge a re cla ma ção! 

Isso – que ro de i xar bem re gis tra do – não re ti ra a
res pon sa bi li da de do di ri gen te do PT, que fez esse tipo
de acor do. Te mos cer te za de que as ins tân ci as par ti -
dá ri as to ma rão as de vi das pro vi dên ci as, como têm fe-
i to com di ver sos di ri gen tes do PT.

O sur pre en den te é ve ri fi car mos, ao mes mo
tem po, nes te pro nun ci a men to, a ve lha re cla ma ção,
dos se to res da base go ver nis ta, em ní vel fe de ral, no
Mato Gros so do Sul, por ci ú me das re la ções en tre
Zeca do PT e o Pre si den te da Re pú bli ca.

Pen so que os co le gas do Mato Gros so do Sul,
que fa zem par te do PMDB, do PFL, do PSDB, da
base do Go ver no Fe de ral, de vem se en ten der e es co -
lher qual o tipo de crí ti ca que vão fa zer, por que, se o
Go ver no Fe de ral é como ale gam, en tão de ve ri am en-
ten der que a apro xi ma ção do Go ver no do Mato Gros-
so do Sul com o Go ver no Fe de ral é algo bom, e não
ruim. Ou, en tão, de vem re co nhe cer que, se a apro xi -
ma ção do Go ver no do Mato Gros so do Sul com o Go-
ver no Fe de ral é algo ruim, eles têm que co me çar a re-
co nhe cer que o Go ver no Fe de ral é algo ruim. Não se
pode é fa zer uma ava li a ção em re la ção ao Go ver no
Fe de ral, ou tra di fe ren te em re la ção ao Go ver no Esta-
du al e cri ti car a apro xi ma ção en tre eles, como se isso
fos se ruim para o Mato Gros so do Sul. Te nho cer te za
de que não é. Ou será que é? Ou será que, para o
povo do Mato Gros so do Sul, uma re la ção ins ti tu ci o -
nal ci vi li za da, mo der na en tre um go ver no es ta du al e o
Go ver no Fe de ral é ruim? Se é ruim, en tão os co le gas
da base go ver nis ta do Mato Gros so do Sul, no Se na -
do, de vem re ver as po si ções que to mam em re la ção
ao Go ver no Fe de ral.

Por fim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
se ria bom que a ma té ria que en vol ve to dos os acor-
dos re fe ren tes a re cur sos pú bli cos, que não são re gis -
tra dos em car tó rio e que fa zem par te dos acor dos, ci-
ta dos in clu si ve pela re vis ta, que são re a li za dos na ca-
la da da no i te, e que são cum pri dos. O ver bo não é co-
lo ca do no fu tu ro do pre té ri to, ”cus ta ria“. Acor dos que
”cus ta ram“, que ”cus tam“ re cur sos pú bli cos, en vol -
ven do em pre sá ri os, Go ver na do res de par ti dos que
com põem a base go ver nis ta. Se ria bom que to dos es-
ses acor dos fos sem de nun ci a dos tam bém por Par la -
men ta res da base go ver nis ta.

Esse é um acor do que, do pon to de vis ta do Go-
ver no, não exis tiu. A pro va dis so é que o ver bo foi co-
lo ca do no fu tu ro do pre té ri to: ”cus ta ria.“ Mas não hou-
ve uti li za ção de re cur sos pú bli cos, como foi de nun ci a -
do aqui. Deve-se con de nar, sim, o di ri gen te do PT que
fez isso.

Nós, do PT, to ma re mos as pro vi dên ci as do pon-
to de vis ta par ti dá rio. Con de na mos esse tipo de ação,
mas não há ele men tos, a não ser a ação opo si ci o nis -
ta le gí ti ma, para cor ro bo rar a afir ma ção de que o Go-
ver na dor te nha con cor da do com esse tipo de acor do.

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, há um ex pe di en te que a Pre si dên cia
en ten de que deve ser lido ago ra.

So bre a mesa, Ofí cio do Pri me i ro-Se cre tá rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

É lido o se guin te:

PS–GSE 1/02

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 8, de 2001, do Po der Exe-
cu ti vo, que “Alte ra e acres ce dis po si ti vos à Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre o
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os”, de acor do com o art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter mos da Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 32.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 8, DE 2001

Alte ra e acres ce dis po si ti vos à Lei
nº 6.385 de 7 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo-
bi liá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº6.385, de

7 de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va-
lo res Mo bi liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re-
gi me es pe ci al, vin cu la da ao Mi nis té rio da
Fa zen da, com per so na li da de ju rí di ca e pa tri -
mô nio pró pri os, do ta da de au to ri da de ad mi -
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nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor -
di na ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li -
da de de seus di ri gen tes, e au to no mia fi nan -
ce i ra e or ça men tá ria.” (NR)

“Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os será ad mi nis tra da por um Pre si den te
e qua tro Di re to res, no me a dos pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de ili-
ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia
em ma té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O man da to dos di ri gen tes da Co-
mis são será de cin co anos, ve da da a re con -
du ção, de ven do ser re no va do a cada ano
um quin to dos mem bros do Co le gi a do.

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so-
men te per de rão o man da to em vir tu de de
re nún cia, de con de na ção ju di ci al tran si ta da
em jul ga do ou de pro ces so ad mi nis tra ti vo
dis ci pli nar.

§ 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei
pe nal e a lei de im pro bi da de ad mi nis tra ti va,
será ca u sa da per da do man da to a inob ser -
vân cia, pelo Pre si den te ou Di re tor, dos de ve -
res e das pro i bi ções ine ren tes ao car go.

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da

ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci -
pli nar, que será con du zi do por co mis são es-
pe ci al, com pe tin do ao Pre si den te da Re pú bli -
ca de ter mi nar o afas ta men to pre ven ti vo,
quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men to.

§ 5º No caso de re nún cia, mor te ou
per da de man da to do Pre si den te da Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os, as su mi rá o Di re -
tor mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or-
dem, até nova no me a ção, sem pre ju í zo de
suas atri bu i ções.

§ 6º No caso de re nún cia, mor te ou
per da de man da to de Di re tor, pro ce der-se-á
à nova no me a ção pela for ma dis pos ta res ta
lei, para com ple tar o man da to do subs ti tu í -
do.(NR)

“Art. 16.................................................
.............................................................
III — me di a ção ou cor re ta gem de ope-

ra ções com va lo res mo bi liá ri os; e
IV — com pen sa ção e li qui da ção de

ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os.
...................................................."(NR)

“Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os:

I – edi tar nor mas ge ra is so bre:
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou

re gis tro ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da -
des in di ca das no art. 16, e res pec ti vos pro-
ce di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) re qui si tos de ido ne i da de, ha bi li ta ção 
téc ni ca e ca pa ci da de fi nan ce i ra a que de ve -
rão sa tis fa zer os ad mi nis tra do res da so ci e -
da des e de ma is pes so as que atu em no mer-
ca do de va lo res mo bi liá ri os;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin -
ção das Bol sas de Va lo res, en ti da de do
mer ca do de bal cão or ga ni za do e das en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os, for ma ju rí di ca, 
ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre en chi -
men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las
Bol sas e pe las en ti da des do mer ca do de
bal cão or ga ni za do, no que se re fe re às ne-
go ci a ções com va lo res mo bi liá ri os, e pe las
en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, so bre os
seus mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos 
de ex clu são;

.............................................................
f) ad mi nis tra ção das Bol sas, das en ti -

da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do e
das en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção 
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os; emo-
lu men tos, co mis sões e qua is quer ou tros
cus tos co bra dos pe las Bol sas e pe las en ti -
da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os ou seus
mem bros quan do for o caso;

..............................................................
h) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin -

ção das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros,
for ma Ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra cão e
seu pre en chi men to;

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

Art. 2º Na com po si ção da pri me i ra Di re to ria da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os com man da tos fi-
xos e não co in ci den tes, o Pre si den te e os qua tro di-
re to res se rão no me a dos, res pec ti va men te, com
man da tos de cin co, qua tro, três, dois e um ano.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 8, DE 2001

Alte ra e acres ce dis po si ti vos à Lei
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo-
bi liá ri os.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº 6.385, de
7 de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re gi me es pe ci al, vin-
cu la da ao Mi nis té rio da Fa zen da, com res pon sa bi li -
da de ju rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do ta da de au to ri -
da de ad mi nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su-
bor di na ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li da de
de seus di ri gen tes. e au to no mia fi nan ce i ra or ça men -
tá ria.” (NR)

“Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por Pre si den te e qua tro Di re to res no me -
a dos, pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de po is de apro-
va dos pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de ili ba -
da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia em ma té ria
de mer ca do de ca pi ta is.

§ lº O man da to dos di ri gen tes da Co mis são será
de cin co anos, ve da da a re con du ção, de ven do ser re-
no va do a cada ano um quin to dos mem bros do Co le -
gi a do.

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so men te per de -
rão o man da to em vir tu de da re nún cia, de con de na -
ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so ad-
mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

 § 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei pe nal e a
Lei de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, será ca u sa da per-
da do man da to a inob ser vân cia, pelo Pre si den te ou
Di re tor, dos de ve res e das pro i bi ções ine ren tes ao
car go.

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do
ao Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men -
to pre ven ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men -
to.

§ 5º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te da Co mis são de Va lor Mo bi -
liá ri os, as su mi rá o Di re tor mais an ti go ou o mais ido-

so, nes sa or dem, até nova no me a ção, sem pre ju í zo
de suas atri bu i ções.

§ 6º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de Di re tor, pro ce der-se-á à nova no me a ção
pela for ma dis pos ta nes ta lei, para com ple tar o man-
da to do subs ti tu í do." (NR)

“Art. 16. ..............................................................

....................................................................................
III – me di a ção ou cor re ta gem de ope ra ções com

va lo res mo bi liá ri os; e
IV – com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções

com va lo res mo bi liá ri os.
.................................................................."(NR)
“Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi -

liá ri os:
I – edi tar nor mas ge ra is so bre:
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou re gis tro

ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da des in di ca das no
art. 16, e res pec ti vos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) re qui si tos de ido ne i da de, ha bi li ta ção téc ni cas 
e ca pa ci da de fi nan ce i ra a que de ve rão sa tis fa zer os
ad mi nis tra do res de so ci e da des e de ma is pes so as
que atu em no mer ca do de va lo res mo bi liá rio;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção das Bol-
sas de Va lo res, en ti da des do mer ca do de bal cão or-
ga ni za do e das en ti da des de com pen sa ção e li qui da -
ção de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, for ma ju rí -
di ca, ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre en chi men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las Bol sas e
pe las en ti da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do,
no que se re fe re às ne go ci a ções com va lo res mo bi liá -
ri os, e pe las en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, so bre os seus
mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos de ex clu são;

....................................................................................
f) ad mi nis tra ção das Bol sas, das en ti da des do

mer ca do de bal cão or ga ni za do e das en ti da des de
com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções com va lo res 
mo bi liá ri os, emo lu men tos, co mis sões e qua is quer
ou tros cus tos co bra dos pe las Bol sas e pe las en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções com
va lo res mo bi liá ri os ou seus mem bros, quan do for o
caso;

....................................................................................
h) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção das Bol-

sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, for ma ju rí di ca, ór gãos
da ad mi nis tra ção e seu pre en chi men to.

.................................................................."(NR)
Art. 2º Na com po si ção da pri me i ra Di re to ria da

Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os com man da tos fi xas
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e não co in ci den tes, o Pre si den te e os qua tros di re to -
res se rão no me a dos, res pec ti va men te, com man da to
de cin co, qua tro, três, dois e um ano.

Art.  3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001; 180º da Inde-
pen dên cia e 113º a Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

MEN SA GEM Nº 1.214

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce-
lên cia o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 8, de 31 de ou-
tu bro de 2001, que al te ra dis po si ti vos à Lei nº 6.385,
de 7 de de zem bro 1976, que dis põe so bre o mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os".

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001. – Mar co Ma ci el.

MF 00214 MEP MERC VAL MOB CRIAÇÃO DA CVM

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à con si de ra ção de

vos sa Exce lên cia pro pos ta de edi ção de Me di da Pro-
vi só ria que al te ra e acres ce dis po si ti vos à Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que “dis põe so bre
o mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os”.

2. A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo re por
o pre ce i tos con ti dos no Pro je to de Lei nº 23 de 2001
(nº3.115, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta do), re la ci -
o na dos à atu a ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá rio, 
san ci o na do nes ta data com ve tos, e ra zão da al te ra -
ção na Cons ti tu i ção in tro du zi da pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº32, de 11 de se tem bro de 2001, que de ter -
mi nou ser com pe tên cia ex clu si va do Pre si den te da
Re pú bli ca a ini ci a ti va do pro ces so le gis la ti vo para dis-
por so bre a cri a ção de ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli -
ca (art. 61, § 1º, II, e), bem como para dis por so bre
ser vi do res pú bli cos, re gi me ju rí di co e pro vi men to de
car gos (art. 61, § 1º, II, c).

3. As ma té ri as, apro va das pe las duas Ca sas do
Po der Le gis la ti vo e ob je to do Veto Pre si den ci al são
sem som bra de dú vi da, im por tan tís si mas para o mer-
ca do de ca pi ta is bra si le i ro, aper fe i ço an do a atu al le-
gis la ção que o rege e que, por for ça da re cen te al te ra -
ção cons ti tu ci o nal, não pôde ser san ci o na da em ra-
zão do prin cí pio da ini ci a ti va. No en tan to, com a uti li -
za ção do apa ra to le gal pre vis to na pró pria Cons ti tu i -
ção, po dem e de vem re fe ri das ma té ri as, am pla men te
dis cu ti das pelo Po der Le gis la ti vo, ser in clu í das no di-

re i to po si ti vo bra si le i ro, uti li zan do-se dos me ca nis -
mos le ga is pos tos hoje à dis po si ção. Re fi ro-me ao
ins tru men to da me di da pro vi só ria e do no vel de cre to
au tô no mo, in se ri do no con tex to do art. 84, VI, da
Cons ti tu i ção, na re da ção tra zi da pela Emen da Cons-
ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

4. To das as al te ra ções ora pro pos tas di zem res-
pe i to à ina diá vel ne ces si da de de mo der ni zar o ór gão
re gu la dor do mer ca do de ca pi ta is, como me di da de
in cen ti vo ao de sen vol vi men to da eco no mia na ci o nal.
Com os ve tos an tes men ci o na dos, urge im ple men tar
as ino va ções já dis cu ti das pelo Po der Le gis la ti vo, em
vir tu de dos efe i tos po si ti vos para a pro te ção dos in-
ves ti do res e o for ta le ci men to do mer ca do de ca pi ta is.

5. O adi a men to des sas me di das po de rá oca si o -
nar gra ves pre ju í zos à eco no mia na ci o nal pela re du -
ção do apor te de re cur sos para as em pre sas na ci o na -
is, pro vo ca da pe las in cer te zas de cor ren tes dos re fe ri -
dos ve tos, o que jus ti fi ca, a meu ver, a ado ção de me-
di da pro vi só ria, já que pre sen tes os re qui si tos de re le -
vân cia e ur gên cia.

Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, as ra-
zões que re co men dam a edi ção da Me di da Pro vi só ria 
ane xa.

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

Pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 8, de
2001, e à Emen da apre sen ta da, ofe re ci do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de De-
pu ta dos e Se na do res

Pa re cer do Re la tor de sig na do pela
mesa, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, 
à Me di da Pro vi só ria nº 8, de 2001, e à
emen da apre sen ta da.

O Sr. Mil ton Mon ti (PMDB – SP. Para emi tir pa-
re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras.
e Srs. De pu ta dos, em re la ção à Me di da Pro vi só ria nº
8, de 2001, que al te ra a or ga ni za ção da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, so mos pela sua ad mis si bi li da de e
ju ri di ci da de.

No trans cur so de sua tra mi ta ção, a me di da pro-
vi só ria re ce beu ape nas uma emen da. Nos so pa re cer
é pela re je i ção des sa emen da e pela apro va ção do
tex to na for ma en vi a da pelo Po der Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, essa me di da pro vi só ria traz ino-
va ção im por tan te para o mer ca do de ca pi ta is e o fun-
ci o na men to da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os. Seu
pon to prin ci pal é fa zer com que to dos os mem bros da
CVM pos sam ser sa ba ti na dos pelo Po der Le gis la ti vo,
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par ti cu lar men te pelo Se na do Fe de ral, e te nham man-
da tos fi xos. Ha ve rá ro dí zio en tre seus in te gran tes, ou
seja, a cada ano, te re mos a in di ca ção de um novo
mem bro, di fe ren te men te do que acon te ce nas agên-
ci as re gu la do ras, em que toda a di re to ria é subs ti tu í -
da. Esses di re to res te rão man da to de um ano, po den -
do ser pror ro ga do, e a cada ano ha ve rá um ro dí zio
dos mem bros da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Tra ta-se de Co mis são im por tan te, que dita as
nor mas para a eco no mia do País. Por isso, so mos fa-
vo rá ve is à Me di da Pro vi só ria na for ma como foi en ca -
mi nha da pelo Exe cu ti vo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o Mer ca do de Va lo res
Mo bi liá ri os e Cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

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

Ca pí tu lo II
Da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os

Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, en ti da de au tár qui ca vin cu la da ao Mi nis té rio da
Fa zen da.

Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por um pre si den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre pes-
so as de ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên -
cia em ma té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O Pre si den te e os di re to res se rão subs ti tu í -
dos, em suas fal tas, na for ma do Re gi men to Inter no, e
se rão de mis sí ve is ad nu tum.

§ 2º O pre si den te da Co mis são terá as sen to
no Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, com di re i to a voto.

§ 3º A Co mis são fun ci o na rá como ór gão de
de li be ra ção co le gi a da de acor do com o re gi me in ter -
no pre vi a men te apro va do pelo Mi nis tro da Fa zen da,
e no qual se rão fi xa das as atri bu i ções do pre si den te, 
dos di re to res e do co le gi a do.

§ 4º O Qu a dro Per ma nen te de Pes so al da Co-
mis são será cons ti tu í do de em pre gos re gi dos pela
le gis la ção tra ba lhis ta, cujo pro vi men to, ex ce tu a das
as fun ções de con fi an ça, será fe i to me di an te con-
cur so Pú bli co.
*§ 4º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 6.422, de 8 de Ju nho
de 1977.

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

CAPÌTULO III
Do Sis te ma de Dis tri bu i ção

....................................................................................
Art. 16. De pen de de pré via au to ri za ção da Co-

mis são de Va lo res Mo bi liá ri os o exer cí cio das se guin -
tes ati vi da des:

I – dis tri bu i ção de emis são no mer ca do (art 15, I);
II – com pra de va lo res mo bi liá ríos para re ven -

dê-los por con ta pró pria (art.  15, II);
III – me di a ção ou cor re ta gem na Bol sa de Va lo res.
Pa rá gra fo úni co. Só os agen tes au tô no mos e as

so ci e da des com re gis tro na Co mis são  po de rão exer-
cer a ati vi da de de me di a ção ou cor re ta gem de va lo -
res mo bi liá rio, fora da Bol sa.

....................................................................................
Art 18. Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi -

liá ri os:
I – pro por ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal a

apro va ção de nor mas ge ra is so bre:
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou re gis tro

ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da des in di ca das no
art. 16, e res pec ti vos pro di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) con di ções de ido ne i da de, ca pa ci da de fi nan -
ce i ra e ha bi li ta ção téc ni ca a que de ve rão sa tis fa zer os
ad mi nis tra do res de so ci e da des e os agen tes au tô no -
mos, no exer cí cio das ati vi da des men ci o na das na alí-
nea an te ri or;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção das Bol-
sas  de Va lo res, for ma ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra -
ção e seu pre en chi men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las Bol sas,
so bre os seus mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos
de ex clu são;

e) nú me ro de so ci e da des cor re to ras, mem bros
da Bol sa; re qui si tos ou con di ções de ad mis são quan-
to à ido ne i da de, ca pa ci da de fi nan ce i ra e ha bi li ta ção
téc ni ca dos seus ad mi nis tra do res; e re pre sen ta ção
no re cin to da Bol sa;

f) ad mi nis tra ção das Bol sas; emo lu men tos, co-
mis sões e qua is quer ou tros cus tos co bra dos pe las
Bol sas ou seus mem bros, quan do for o caso;

g) con di ções de re a li za ção das ope ra ções a ter-
mo;

II – de fi nir:
a) as es pé ci es de ope ra ções au to ri za das na

Bol sa e no mer ca do de bal cão; mé to dos e prá ti cas
que de vem ser ob ser va dos no mer ca do; e res pon sa -
bi li da de dos in ter me diá ros nas ope ra ções;

b) a con fi gu ra ção de con di ções ar ti fi ci a is de de-
man da, ofer ta ou pre ço de va lo res mo bi liá ri os, ou de
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ma ni pu la ção de pre ço; ope ra ções fra u du len tas e prá-
ti cas não eqüi ta ti vas na dis tri bu i ção ou in ter me di a ção 
de va lo res;

c) nor mas apli cá ve is ao re gis tro de ope ra ções a
ser man ti do pe las en ti da des do sis te ma de dis tri bu i -
ção (art. 15).

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia quer tra ba lhar de ma-
ne i ra a que a pres sa não pre ju di que a efi ciên cia dos
tra ba lhos. A me di da pro vi só ria cos tu ma tran car a
pa u ta. 

Assim, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que,
nos ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a Re da ção dada pela emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, o pra zo fi nal de 60 dias para apre ci a ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, da Me di da Pro vi só ria nº 8/2000,
que aca ba de ser lida, é o dia 27 do cor ren te pró xi mo,
quar ta-fe i ra.

A Pre si dên cia es cla re ce que a ma té ria, des de
do dia 16 de de zem bro pas sa do, en con tra-se em re gi -
me de ur gên cia e so bres tou des de aque la data a pa u -
ta da Câ ma ra dos De pu ta dos. Ten do sido lida nes ta
Casa, na pre sen te ses são, pas sa a ma té ria a obs tru ir
a pa u ta do Se na do Fe de ral até que se ul ti me a vo ta -
ção.

Assim sen do, a Pre si dên cia, para me lhor qua li -
da de e êxi to dos nos sos tra ba lhos, ou vi das as li de -
ran ças par ti dá ri as, in clu i rá a pro po si ção na Ordem do
Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 26, ob je ti van do que os
tra ba lhos da Casa pos sam ter seu se gui men to nor-
mal.

Ain da es cla re ce que a ma té ria será pu bli ca da
em Avul sos com o pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Pre si dên cia quer ou vir os Srs. Lí de res que se
en con tram na Casa. (Pa u sa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, es ta mos de acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, de acor do, pelo Blo co de Opo si -
ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no tam bém está de acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do Go ver no está de acor do.

O Lí der do PMDB já ha via co mu ni ca do à Mesa
que tam bém es ta va de acor do. Ou tros Par ti dos tam-
bém pro ce de ram da mes ma for ma.

Por tan to, a ma té ria está in clu í da na Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, pela or dem. Peço des cul pas ao
Se na dor Ge ral do Cân di do, mas tra ta-se de uma re-
cla ma ção à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen tei um re que ri -
men to de in for ma ção no dia 28 de no vem bro. A Cons-
ti tu i ção es ta be le ce que au to ri da des que re ce be rem
re que ri men tos de in for ma ção do Con gres so Na ci o nal 
e que não os res pon de rem em 30 dias po dem in clu si -
ve ser pro ces sa dos por cri me de res pon sa bi li da de. 

Pen sei que a res pon sa bi li da de pela não-che ga -
da das in for ma ções fos se do Mi nis tro. Infe liz men te,
ao con sul tar a tra mi ta ção do re que ri men to, ob ser vei
que essa é res pon sa bi li da de da Casa.

Apre sen tei o Re que ri men to de Infor ma ções nº
00713, no dia 28 de no vem bro. Na oca sião, dis cur -
san do so bre a ques tão da CLT, ob ser vei que es sas in-
for ma ções ser vi ri am para em ba sar a dis cus são do
pro je to da CLT, por que so li ci ta va to dos os em pre gos
ge ra dos a par tir da apro va ção da que le pro je to de
con tra to de tra ba lho por tem po de ter mi na do. Isso foi
no dia 28 de no vem bro, mas cons ta to que o re que ri -
men to ain da não foi ana li sa do pela Mesa por que o
Re la tor não emi tiu pa re cer. 

Qu e ro, en tão, re cla mar com a Mesa e so li ci tar
que ela co bre do Re la tor, en car re ga do des sa ma té ria, 
o re que ri men to, para que a Mesa pos sa vo tar o pa re -
cer e en ca mi nhá-lo ao Mi nis tro. Insis to: eram in for ma -
ções que eu pre ten dia in clu si ve uti li zar no de ba te do
pro je to da CLT.

Gos ta ria que fos sem ado ta das pro vi dên ci as ur-
gen tes por que é inad mis sí vel que um re que ri men to
de in for ma ções, apre sen ta do por um Se na dor, no dia
28 de no vem bro não te nha sido des pa cha do pela
Casa até o dia de hoje. Su gi ro, in clu si ve, que a Mesa
dis cu ta uma nova for ma de tra tar es ses re que ri men -
tos de in for ma ções, por que, mu i tas ve zes, eles são
ur gen tes e pre ci sam ser sub me ti dos à bu ro cra cia: o
re que ri men to é en ca mi nha do a um mem bro da Mesa,
aguar da-se o pa re cer, aguar da-se uma re u nião da
Mesa, e tra tam-se de re que ri men tos de in for ma ções
nor ma is.
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De i xo a re cla ma ção so bre esse re que ri men to e
a su ges tão de que a Mesa dis cu ta uma for ma de agi li -
za ção da tra mi ta ção des ses re que ri men tos.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a pa la vra pela Li de -
ran ça do Go ver no, logo após a ma ni fes ta ção da
Mesa.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
pe dir li cen ça aos Srs. Se na do res para di zer ao Se na -
dor José Edu ar do Du tra que es ta mos so li ci tan do ao
Re la tor do seu pe di do de in for ma ções, Se na dor Ante-
ro Paes de Bar ros, que en tre gue seu pa re cer no má xi -
mo até a pró xi ma ter ça-fe i ra. 

A Mesa tem cer te za de que S. Exª o fará, mas,
caso as sim não seja, se rão so li ci ta das as in for ma -
ções de acor do com o Re gi men to Inter no da Casa.

Gos ta ria de es cla re cer aos Srs. Se na do res que,
pela se gun da vez, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge-
ral do Cân di do e S. Exª não con se gue che gar à tri bu -
na, por que há di ver sas so li ci ta ções de Lí de res.

Per gun to ao Se na dor Ge ral do Cân di do se te ria
um pou co mais de pa ciên cia para ou vir mos ra pi da -
men te o Se na dor Ro me ro Jucá, que ha via so li ci ta do a
pa la vra, e, logo a se guir, o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, fico pre o cu pa do, por que es tou há
meia hora es pe ran do a mi nha vez. V. Exª já me con ce -
deu por duas ve zes a pa la vra e se con ti nu a rem a se
apre sen tar Lí de res de Par ti do so li ci tan do a pa la vra, fi-
ca rei sem pre aguar dan do. A ses são irá ter mi nar e
não con se gui rei fa zer a mi nha ma ni fes ta ção.

Gos ta ria que V. Exª me ga ran tis se a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou ga-

ran tir a V. Exª o di re i to à pa la vra. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por um mi nu to,
dada a com pre en são do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, que ro agra de cer a V. Exª e ao
Se na dor Ge ral do Cân di do. Se rei bas tan te bre ve. 

Pedi a pa la vra, pela Li de ran ça do Go ver no, para
fa zer um re gis tro que con si de ro bas tan te im por tan te.
Hoje, o Mi nis tro José Ser ra, Se na dor des ta Casa e
com pa nhe i ro do PSDB, pas sa o car go de Mi nis tro da
Sa ú de ao Dr. Ba jas Ne gri, Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi-
nis té rio da Sa ú de. 

As ações do Mi nis tro José Ser ra no Mi nis té rio
da Sa ú de são de co nhe ci men to da po pu la ção e pre ci -
sam ser enal te ci das, mas que ro, nes te mo men to, re-
gis trar a pos se do Dr. Ba jas Ne gri, pelo tra ba lho que
re a li zou não só no Fun do Na ci o nal de Edu ca ção, mas
tam bém na Se cre ta ria Exe cu ti va do Mi nis té rio da Sa-
ú de, de se jan do-lhe um tra ba lho de con ti nu i da de, pro-
mis sor, pela ca pa ci da de que pos sui. 

Antes da sua sa í da, o Mi nis tro José Ser ra re a li -
zou um ato ex tre ma men te im por tan te para a sa ú de
bra si le i ra, que foi a trans for ma ção da Fu na sa em
agên cia, exa ta men te para am pli ar a sua atu a ção e
me lho rar o aten di men to à po pu la ção. Fa la rei a res pe i -
to dis so pos te ri or men te, a fim de não to mar o tem po
da Mesa.

Qu e ro ape nas pa ra be ni zar o Pre si den te Fer-
nan do Hen ri que Car do so e o Mi nis tro Ba jas Ne gri
pela sua pos se, hoje, no Mi nis té rio da Sa ú de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, por gen ti le za, peço a V. Exª que seja
bre ve, pois te mos de ga ran tir a pa la vra ao Se na dor
Ge ral do Cân di do, como sem pre be ne vo len te e ge ne -
ro so com os co le gas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, por re que ri men to apro va do pelo Ple-
ná rio, foi de ci di da a re a li za ção de uma ses são so le ne
em ho me na gem à mor te de Má rio Co vas. A ses são foi
mar ca da. Na data pro pí cia, vi e ram a vi ú va e os seus
fa mi li a res a Ple ná rio, mas a Li de ran ça do Go ver no
sus pen deu aque les tra ba lhos, sob não sei qual ar gu -
men to, e, até ago ra, eles não se re a li za ram.

Como es ta mos em vés pe ras do dia 05 de mar-
ço, pri me i ro ani ver sá rio da sua mor te, acre di to que
seja a hora de o Se na do Fe de ral cum prir a de ter mi na -
ção e fa zer a jus ta ho me na gem àque le que, in clu si ve,
hon rou este Ple ná rio.

Sr. Pre si den te, fa ria um ape lo a V. Exª no sen ti do 
de que mar cas se data para a re a li za ção da ses são
so le ne em ho me na gem ao Se na dor Má rio Co vas. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, o re que ri men to de V. Exª vai ser aten di -
do pela Mesa, que de sig na, des de logo, o dia 05 de
mar ço para essa jus ta ho me na gem. A Se cre ta ria-Ge -
ral da Mesa to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
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, o Esta-
do do Rio de Ja ne i ro está pas san do por um mo men to
de gran des di fi cul da des. Como é do co nhe ci men to
na ci o nal, uma gra ve epi de mia de den gue tem afe ta do 
vá ri os Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra, mas o Rio de
Ja ne i ro é o Esta do que mais tem so fri do com essa do-
en ça.

Qu e ro, mais uma vez, re a fir mar que eu já ha via
de nun ci a do a pos si bi li da de de o Esta do do Rio de Ja-
ne i ro ser vi ti ma do por uma gra ve cri se de den gue e,
in fe liz men te, foi o que acon te ceu. Assim, mais uma
vez ve nho a esta tri bu na para de nun ci ar e ex pres sar a
mi nha in dig na ção di an te da in sen si bi li da de e do des-
ca so com que são tra ta das as po lí ti cas pú bli cas no
Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Aqui es ti ve, em ju nho de 1999, para de fen der a
per ma nên cia de 5.792 guar das en dê mi cos, co nhe ci -
dos como mata-mos qui tos, cu jos con tra tos fo ram res-
cin di dos pela Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de. Na que le
mo men to, se ten ta e três dos no ven ta e um Mu ni cí pi os 
do Rio de Ja ne i ro es ta vam afe ta dos pela den gue.
Dois anos de po is, vol tei à tri bu na para fa lar do mes mo 
as sun to. No va men te, o mes mo aler ta. Nes ses três
anos, a si tu a ção só se agra vou.

Os mata-mos qui tos do Rio de Ja ne i ro le va ram a
cabo uma luta he rói ca pe los seus pos tos de tra ba lho.
Fo ram re pri mi dos, des res pe i ta dos e hu mi lha dos pe-
las au to ri da des do Go ver no. So fre ram com a in tran si -
gên cia do en tão Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, o qual
eu gos ta ria que hoje aqui es ti ves se para ou vir este
pro nun ci a men to.

Afi nal, deve-se hoje ques ti o nar: por que a in sis -
tên cia na de mis são, di an te de um qua dro to tal men te
ad ver so, como ve re mos a se guir.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em agos-
to de 1999, numa li mi nar pela re in te gra ção des ses
tra ba lha do res, a Ju í za Fe de ral da 8ª Vara Cí vel, Dr.ª
Lana Ma ria Fon tes Re gue i ra, de mons tra, em sua de-
ci são, to tal sin to nia não só com os an se i os e os di re i -
tos dos tra ba lha do res, mas, so bre tu do, aler ta para a
pre o cu pa ção com o bem-es tar so ci al e faz um aler ta
con tun den te so bre os ris cos de uma epi de mia, com
base nos da dos do Mi nis té rio Pú bli co: 

Esta mos di an te, como bem as se ve ra e
com pro va o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, de
uma si tu a ção de con se qüên ci as ca tas tró fi -
cas, haja vis ta a emi nen te ocor rên cia de
epi de mia de Den gue He mor rá gi ca e o agra-
va men to da in ci dên cia de ou tras do en ças
en dê mi cas no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Con si de ran do-se que a mão-de-obra
es pe ci a li za da con tra ta da pela Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de foi des mo bi li za da, de ci -
din do-se pela mu ni ci pa li za ção dos tra ba lhos 
de cam po de com ba te às en de mi as, sem
que os Mu ni cí pi os flu mi nen ses dis po nham
de mão-de-obra tre i na da para tal fim, é de-
ver da União e da Fun da ção-Ré as se gu rar a
con ti nu i da de das ações de com ba te a en de -
mi as no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Isto pos to, pre sen tes os pres su pos tos
le ga is (...) con subs tan ci a dos, pri me i ro no
pre ce i to cons ti tu ci o nal de que a sa ú de é di-
re i to de to dos e de ver do Esta do e, se gun -
do, na pos si bi li da de de dano de di fí cil re pa -
ra ção que po de rá ad vir da au sên cia de
com ba te à epi de mia da den gue no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, de fi ro a li mi nar, como re-
que ri da, para de ter mi nar à Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de que pro ce da à re in te gra ção, a
tí tu lo pro vi só rio, por seis me ses, dos 5.792
tra ba lha do res, apon ta dos como ne ces sá ri os 
no pa re cer téc ni co so bre ne ces si da de de
pes so al da Co or de na ção Re gi o nal do Rio
de Ja ne i ro e da Fun da ção Na ci o nal da Sa ú -
de.

Essa foi a de ci são sá bia da Ju í za, que já pre via,
em sua li mi nar de re in te gra ção, exa ta men te a pos si bi -
li da de de uma epi de mia de den gue, ba se a da em um
do cu men to do Mi nis té rio Pú bli co.

Devo re co nhe cer que não fui o úni co a aler tar
para a gra vi da de do pro ble ma. Tam pou co foi a úni ca a
Ju í za Lana Ma ria. Tam bém o fez o Mi nis té rio Pú bli co
e au to ri da des sa ni tá ri as. Tam bém o fi ze ram di re ta -
men te ao Mi nis tro José Ser ra, da Sa ú de. Isso há três
anos! Em 25 de ju nho de 1999, o pre si den te em exer-
cí cio da Fun da ção Oswal do Cruz, Dr. Re na to Sér gio
Ba lão Cor de i ro, en ca mi nhou ao Mi nis tro o aler ta de
dois téc ni cos da que la ins ti tu i ção, do qual ex tra í mos o
se guin te:

O mos qui to Ae des Aegy pti, ve tor clás-
si co da den gue, acha-se am pla men te dis tri -
bu í do no Esta do do Rio de Ja ne i ro, al can -
çan do, em mu i tas lo ca li da des, uma alta den-
si da de po pu la ci o nal, a qual che ga a ní ve is
su fi ci en tes para que epi de mi as da do en ça
se jam de sen ca de a das, pelo me nos dos so-
ro ti pos 1 e 2 já cir cu lan tes en tre nós. Di an te
dis so e da pos si bi li da de da in tro du ção de
ou tro so ro ti po de den gue em nos so Esta do,
pon do a po pu la ção em ma i or ris co de fe bre
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he mor rá gi ca, é im por tan te que as cam pa -
nhas de con tro le do mos qui to ve tor não so-
fra qual quer in ter rup ção.

Fo ram de nún ci as e ava li a ções de téc ni cos da
Fun da ção Oswal do Cruz, es pe ci a lis tas no es tu do de
epi de mi as.

Não ha via dú vi da. Afi nal, quem mais com au to ri -
da de téc ni ca para emi tir pa re cer so bre si tu a ção des-
sa na tu re za? Mas, ain da as sim, va leu na que le mo-
men to a in tran si gên cia do Mi nis tro José Ser ra. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com se
pode ver, o que ocor re no Esta do do Rio de Ja ne i ro é
a crô ni ca de uma tra gé dia anun ci a da. Aliás, vi mos o
mes mo em re la ção à cri se do se tor ener gé ti co que
qua se le vou o País ao apa gão e im pôs a toda a so ci e -
da de bra si le i ra um rí gi do es que ma de ra ci o na men to.
Nes se caso, o Go ver no co lo cou a cul pa em São Pe-
dro; no caso da den gue, mu i tís si mo mais gra ve, por-
que põe em ris co a vida da po pu la ção, a cul pa che gou 
a ser im pu ta da aos ci da dãos e, mais re cen te men te,
são cul pa das as bro mé li as. Estão lon ge de ser cul pa -
dos a po pu la ção e as bro mé li as, que, num dado mo-
men to da ca de ia, ape nas se so mam ao con jun to de
pro ble mas ca u sa dos pela fal ta de po lí ti cas pú bli cas
de in fra-es tru tu ra, aos es go tos que cor rem a céu
aber to, en quan to o Go ver no faz cor tes sis te má ti cos
nas ver bas des ti na das ao sa ne a men to. 

O cer to é que o cli ma de ter ror ins ta la do no
Esta do do Rio de Ja ne i ro não pe gou de sur pre sa o
Mi nis tro da Sa ú de, nem o Go ver na dor do Esta do ou
mes mo o Pre fe i to do Rio, ci da de mais afe ta da do
Esta do. E não bas ta ram os aler tas dos téc ni cos e das
au to ri da des sa ni tá ri as, dos tra ba lha do res do se tor e
mu i tos ou tros nes ses três anos. O Go ver no Fe de ral
se guiu a sua po lí ti ca e ao in vés de des ti nar re cur sos,
ao con trá rio, cor tou da pro gra ma ção dos in ves ti men -
tos em sa ne a men to bá si co em tor no de R$2,769 bi-
lhões da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, que tem sua
ação pri o ri tá ria vol ta da para o com ba te às en de mi as.
Não é me nor a res pon sa bi li da de das Pre fe i tu ras e do
Go ver no Esta du al que se mos tra ram omis sos e ino-
pe ran tes fren te ao pe ri go imi nen te de epi de mia e ne-
gli gen tes na im ple men ta ção de po lí ti cas de in fra-es -
tru tu ra e pla ne ja men to. 

É o que po de mos cons ta tar num tre cho da ma-
té ria da re vis ta Épo ca des ta se ma na, cujo tí tu lo é O
do mí nio do mos qui to:

Essa si tu a ção no Esta do do Rio de Ja-
ne i ro teve ori gem há dois anos, quan do a
Fu na sa, ór gão fe de ral do Mi nis té rio da Sa ú -

de, de mi tiu os agen tes de sa ú de que ca ça -
vam mos qui tos. 

Como de ter mi na a fi lo so fia do SUS,
de le gou a ta re fa aos Mu ni cí pi os flu mi nen -
ses, re pas san do-lhes a ver ba. As Pre fe i tu -
ras não con se gui ram or ga ni zar-se em tem-
po. Em maio do ano pas sa do, o en tão Se-
cre tá rio de Sa ú de da Ci da de do Rio de Ja-
ne i ro, Sér gio Arou ca, en vi ou um do cu men to
ao Pre fe i to Cé sar Maia aler tan do para a imi-
nên cia da epi de mia. Arou ca di zia que o Mu-
ni cí pio pre ci sa ria con tra tar 1.500 agen tes e
au men tar o nú me ro de equi pa men tos. ”Os
nú me ros ul tra pas sa ram os li mi tes má xi mos
es pe ra dos e apon tam me di das de emer gên -
cia“, di zia o do cu men to. O Se cre tá rio aca-
bou de mi ti do pelo Pre fe i to Cé sar Maia, que
só no mês pas sa do, em ple na epi de mia, to-
mou as ati tu des re cla ma das por Arou ca.

E peço ain da a aten ção dos no bres Pa res para
mais um tre cho da mes ma ma té ria da re vis ta Épo ca,
que de mons tra a res pon sa bi li da de cri mi no sa do Go-
ver no Fe de ral so bre o de sen vol vi men to des sa epi de -
mia:

A epi de mia que se es pa lha pelo Bra sil
já era pre vis ta pelo pró prio Go ver no em
1996. Há cin co anos, o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so re ce beu um aler ta di re to
so bre o ris co. Antes de sair do car go, o en-
tão Mi nis tro da Sa ú de, Adib Ja te ne, teve
lon ga con ver sa com o Pre si den te. Fez uma
ava li a ção de ta lha da de sua ges tão e avi sou
que era pre ci so im ple men tar o Pla no de
Erra di ca ção do Mos qui to Ae des Aegypt,
que o pró prio Fer nan do Hen ri que ha via lan-
ça do em ju nho da que le ano numa so le ni da -
de no Pa lá cio do Pla nal to. Na oca sião, a
den gue ain da po dia ser con tro la da. O ano
de 1996 ter mi nou com 183 mil ca sos. A do-
en ça es ta va res tri ta a dois ti pos: 1 e 2. Con-
cen tra va-se em 17 dos 26 Esta dos bra si le i -
ros. Mas o su ces sor de Ja te ne, o Mi nis tro
Car los Albu quer que, não deu con ti nu i da de
ao pro gra ma. Uma de suas pri me i ras ações
foi su bor di ná-lo ao De par ta men to de Ope ra -
ções da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de. Em
1997, só foi li be ra do um quin to dos R$ 443
mi lhões pre vis tos para o pla no. No ano se-
guin te, a den gue ex plo diu para 559 mil ca-
sos. Di an te da si tu a ção, o mé di co sa ni ta ris ta 
Ja i me Ca la do, no me a do por Ja te ne para a
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se cre ta ria exe cu ti va do pla no, pe diu de mis -
são. Antes de sair, Ca la do to mou o cu i da do
de de i xar por es cri to uma nova ad ver tên cia
so bre a gra vi da de do tema. Em ofí cio en vi a -
do à en tão pre si den te da Fu na sa, Eli sa Vi-
an na Sá, es cre veu em cin co pá gi nas sua
pre o cu pa ção so bre o as sun to. ”Caso não se
to mem pro vi dên ci as ime di a tas, po de re mos
ter pro ble mas de con se qüên ci as im pre vi sí -
ve is com re la ção a epi de mi as de den gue
he mor rá gi ca e à re ur ba ni za ção da fe bre
ama re la“. Hoje, o mé di co Ja i me Ca la do con-
fir ma o his tó ri co de omis são e des ca so com
a den gue. ”Tudo já era pre vis to. E o pior ain-
da não acon te ceu“, ad ver te. ”Já es ta mos
per to de uma epi de mia de den gue he mor rá -
gi ca“, pre vê.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is
de apre sen tar esse qua dro, é pre ci so ver o que diz o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em duas li-
nhas de sua Men sa gem (toda ela auto-elo gi o sa) en-
vi a da ao Con gres so Na ci o nal, no úl ti mo dia 15:

Os se to res de sa ne a men to e ener gia
de man dam aper fe i ço a men tos em seu ar ca -
bou ço ins ti tu ci o nal.

É de ca u sar in dig na ção o que diz o Pre si den te
da Re pú bli ca. Di an te da ca la mi da de em cur so no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, que tem le va do o pâ ni co à
po pu la ção, com pos si bi li da de de se alas trar pelo
País, e tam bém das in for ma ções aqui men ci o na das,
devo con si de rar essa afir ma ção, de i xa da para os úl ti -
mos qua tro pa rá gra fos do ex ten so tex to, como so fis -
ma ou mes mo como ci nis mo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os nú me -
ros re la ti vos à den gue no Rio de Ja ne i ro, Esta do com
ma i or in ci dên cia da do en ça no País, cres cem as sus -
ta do ra men te. De acor do com a Fo lha de S.Pa u lo,
são 68.438 ca sos no ti fi ca dos; 8.628 ca sos con fir ma -
dos, dos qua is 183 são do tipo he mor rá gi co. Ofi ci al -
men te, já são 11 os mor tos, mas o nú me ro pode che-
gar a 27, pois a Se cre ta ria Esta du al de Sa ú de in ves ti -
ga 16 óbi tos sus pe i tos, dos qua is 13 são da ca pi tal.

Con si de re mos a im por tân cia de cada ci da dão
na pre ven ção des sa e de ou tras do en ças, por isso, as
cam pa nhas edu ca ti vas são ne ces sá ri as e in dis pen -
sá ve is. Con si de re mos até o pa pel das bro mé li as pre-
sen tes em gran de par te nos la res bra si le i ros e abun-
dan tes em nos sas ma tas. O que pro cu ra mos aqui de-
mons trar é que o qua dro atu al é re sul ta do de uma po-
lí ti ca er ra da do Mi nis té rio da Sa ú de, que in ter rom peu
uma cam pa nha de com ba te ao mos qui to no Esta do

do Rio de Ja ne i ro com a de mis são dos 5.792 tra ba -
lha do res, des co nhe cen do o aler ta dos téc ni cos sa ni -
ta ris tas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de i xei
para o fi nal a in for ma ção so bre o des fe cho do caso
dos 5.792 guar das en dê mi cos, os mata-mos qui tos, a
que me re fe ri no iní cio do meu pro nun ci a men to. Ante-
on tem, no dia 19, hou ve nova de ci são da 2ª Vara da
Jus ti ça Fe de ral e con fir ma da pela 1ª Tur ma do Tri bu -
nal Re gi o nal Fe de ral da 2ª Re gião. A de ter mi na ção
le gal obri ga va, além da re in te gra ção ime di a ta, o ofe-
re ci men to de con di ções de tra ba lho aos mata-mos-
qui tos. A Drª Jô nia Fran co de Oli ve i ra, Su pe rin ten den -
te da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de do Rio de Ja ne i ro, 
está fo ra gi da para não as si nar a re in te gra ção dos tra-
ba lha do res.

Mais de 200 de les es tão nas de pen dên ci as da
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de até que se cum pra a
de ci são ju di ci al. Faço aqui esse re gis tro por que
acom pa nhei a his tó ria des ses tra ba lha do res e o des-
res pe i to a eles dis pen sa do pelo Mi nis tro da Sa ú de. E
essa não é a pri me i ra vez que o Mi nis té rio da Sa ú de
des res pe i ta de ci sões ju di ci a is nes se caso. Há dois
anos, os mata-mos qui tos re ce be ram um li mi nar de re-
in te gra ção do STJ, que foi des cum pri da pelo Mi nis té -
rio da Sa ú de. Ain da on tem, dia 20, en ca mi nhou pe di -
do de re in te gra ção do pré dio, que foi ne ga do, uma vez
que os tra ba lha do res não in va di ram a Fu na sa, e está
cla ro que es tão no lo cal à es pe ra da re in te gra ção
para vol ta rem ao tra ba lho.

Ago ra, num mo men to de tal gra vi da de, a re in te -
gra ção des ses tra ba lha do res cer ta men te te ria pa pel
de ci si vo no com ba te à epi de mia. No en tan to, é te me -
ro sa a ação do Go ver no que, de po is de alo car ho-
mens do Exér ci to e da Ma ri nha para com ba ter o mos-
qui to, por tan to numa ação pa li a ti va, ex tin guiu, por
me di da pro vi só ria, a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e
cri ou a Agên cia Na ci o nal de Sa ú de. Ou seja, mais um
le ga do da po lí ti ca de sas tro sa do Mi nis tro José Ser ra
na área de sa ú de. Este é o mo men to em que os es for -
ços do Go ver no de vem es tar vol ta dos para a emer-
gên cia, quan do as au to ri da des sa ni tá ri as aler tam
para o pe ri go de uma epi de mia na ci o nal. E o Mi nis tro
se des mo bi li za e se vol ta para uma re es tru tu ra ção
ad mi nis tra ti va no se tor. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é la men -
tá vel a si tu a ção de epi de mia de den gue em nos so
País. E o Rio de Ja ne i ro é o Esta do mais afe ta do. Mas,
pe las in for ma ções que são pas sa das pe los téc ni cos
da área de sa ú de e pe los sa ni ta ris tas, a ten dên cia é a
epi de mia se es pa lhar pelo Bra sil in te i ro. Por tan to,
Esta dos como São Pa u lo, Mi nas Ge ra is, Espí ri to San-
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to, en tre ou tros, já fo ram afe ta dos pela do en ça, que
po de rá se es pa lhar de for ma en dê mi ca por todo o
País.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ge ral do
Cân di do?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Ouço, com pra zer, o apar te do no bre Se na dor Edu ar -
do Su plicy. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum-
pri men to V. Exª, Se na dor Ge ral do Cân di do, pela aná-
li se que faz da gra vi da de da den gue e da for ma como
vem se alas tran do essa epi de mia, so bre tu do no Esta-
do de V. Exª, o Rio de Ja ne i ro. Ain da on tem e hoje
pela ma nhã, es ti ve no Rio de Ja ne i ro e al gu mas pes-
so as me in for ma vam como é que essa do en ça
está-se es pa lhan do e com que ex tra or di ná ria ra pi dez, 
afe tan do pes so as em to dos os seg men tos, em to das
as clas ses so ci a is. Um em pre sá rio, que diz ter cer ca
de 50 pes so as tra ba lhan do em sua em pre sa de or ga -
ni za ção de even tos, re la tou-me que nada me nos do
que 12 pes so as – por tan to, uma pro por ção de mais
de 20% de seus em pre ga dos – es ta vam em casa em
fun ção de te rem sido in fec ta dos pela den gue. Essa é
uma pe que na amos tra; V. Exª tem co nhe ci men to de
tan tos ou tros ca sos. Inclu si ve V. Exª pon de rou se este
se ria o mo men to cer to de o Mi nis tro da Sa ú de, José
Ser ra, de i xar sua Pas ta, exa ta men te no ins tan te em
que se agra va essa si tu a ção, para de di car-se à ta re fa
im por tan te, ob vi a men te, de pos sí vel can di da to à Pre-
si dên cia da Re pú bli ca. Será este o mo men to mais
ade qua do? Essa per gun ta que V. Exª faz e re gis tra é,
efe ti va men te, a per gun ta que o povo bra si le i ro está
for mu lan do hoje. Qu e ro tam bém re gis trar o apo io, a
so li da ri e da de àque les que, exer cen do jus ta men te o
tra ba lho de ata que di re to aos mos qui tos, no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, aca ba ram sen do des ti tu í dos de
suas fun ções e es tão ba ta lhan do para te rem o di re i to
de re a li zar um tra ba lho que, se não ti ves se sido in ter -
rom pi do, te ria con tri bu í do di re ta men te para que a epi-
de mia da den gue não se alas tras se da for ma gra ve
como vem acon te cen do. Cum pri men to V. Exª pelo
pro nun ci a men to. Qu e ria até re gis trar que on tem, por
oca sião da co me mo ra ção do 22º ani ver sá rio do Par ti -
do dos Tra ba lha do res, no Crea, um gru po de pes so as
re pre sen tan do os tra ba lha do res do seg men to que era
res pon sá vel pela ma tan ça dos mos qui tos veio a mim
di zen do que se ria mu i to im por tan te es tar mos so li dá ri -
os com a ação que hoje es tão re a li zan do no Esta do
do Rio de Ja ne i ro e in for ma ram-me que V.Exª aqui fa-
ria esse pro nun ci a men to. Eu lhes dis se que es ta ria

aqui so li da ri zan do-me com V. Exª e dan do for ça ao
pro pó si to aqui re gis tra do por V. Exª.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Agra de ço o apar te de V.Exª, bem como a so li da ri e da -
de pres ta da. V. Exª tem-se com por ta do em to dos os
seus man da tos par la men ta res, seja como De pu ta do
Esta du al, De pu ta do Fe de ral ou Se na dor, de for ma
atu an te e so li dá ria com as ca u sas do nos so povo,
com a ca u sa dos tra ba lha do res. São Pa u lo, o Esta do
mais im por tan te da Fe de ra ção e que V.Exª re pre sen -
ta, já co me ça a ser ví ti ma da epi de mia da den gue. Por
isso, é im por tan te que to das as au to ri da des co me -
cem a to mar me di das pre ven ti vas no sen ti do de com-
ba ter efi caz men te a gra ve epi de mia. A po pu la ção do
Rio de Ja ne i ro está so fren do com isso. Mos tram a te-
le vi são e os jor na is as fi las imen sas, nos hos pi ta is, de
do en tes à es pe ra de tra ta men to nos hos pi ta is pú bli -
cos, que não têm ca pa ci da de para aten der à po pu la -
ção, en quan to os hos pi ta is par ti cu la res não es tão
pre pa ra dos para esse tipo de aten di men to.

Os guar das en dê mi cos, os mata-mos qui tos,
que o José Ser ra de mi tiu e não re in te grou, ape sar da
li mi nar de re in te gra ção con ce di da por uma De sem -
bar ga do ra, es tão ocu pan do a sede da Fu na sa, que,
por ini ci a ti va do Mi nis tro José Ser ra, foi ex tin ta para
dar lu gar à Agên cia Na ci o nal de Sa ú de, ou seja, em
vez de es tru tu rar a Fun da ção para o com ba te à den-
gue, to mou uma ati tu de que não con tri bu iu em nada
ab so lu ta men te, como sem pre, du ran te esse pe río do.
Por isso, es ta mos so li dá ri os com os tra ba lha do res e
com a po pu la ção do Rio de Ja ne i ro, prin ci pal men te,
que está so fren do com a epi de mia.

Qu an to à pro pos ta do Go ver no de co lo car o
Exér ci to para com ba ter a den gue, con si de ro uma
brin ca de i ra, pois os sol da dos não es tão pre pa ra dos
para esse tipo de tra ba lho. É um tra ba lho sim ples,
mas não é qual quer um que faz; são ne ces sá ri os pre-
pa ra ção, co nhe ci men to e ex pe riên cia. Os com pa nhe -
i ros que tra ba lha vam na Fu na sa, os guar das en dê mi -
cos, es tão pre pa ra dos: co nhe cem as co mu ni da des;
sa bem como en trar e sair das fa ve las; es tão tre i na dos 
para o tra ba lho. Fica di fí cil para um sol da do do Exér ci -
to, da Ma ri nha ou de qual quer cor po ra ção exe cu tar
uma ta re fa com ple ta men te alhe ia à sua fun ção de
mem bro das For ças Arma das. Por isso, é la men tá vel
que o Mi nis tro da Sa ú de tome esta ati tu de. Aliás, os
tra ba lha do res da Fu na sa avi sa ram-nos que, a par tir
de ama nhã, vão tra ba lhar vo lun ta ri a men te, vão pe gar 
os equi pa men tos e aju dar a com ba ter a den gue no
Rio de Ja ne i ro.
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Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, que ro lem brar
uma brin ca de i ra do Go ver na dor Ga ro ti nho. Ele dis se
o se guin te: ”Aon de o Ser ra vai, a den gue vai atrás“.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. 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. Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Pela
or dem de ins cri ção, pas sa mos a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ca sil do Mal da ner,
em pri me i ro lu gar, so li ci to à Pre si dên cia do Se na do
que en ca mi nhe ofi ci al men te ao Emba i xa dor dos
Esta dos Uni dos no Bra sil có pia do ofí cio que en vi ei,
no dia 7 de fe ve re i ro de 2002, ao Sr. Se cre tá rio do
Te sou ro Paul O’Neill, e que seja re gis tra do no Diá rio
do Con gres so.

O ofí cio tem o se guin te teor:

Sr. Se cre tá rio do Te sou ro Paul O’Neill,
Con si de ran do as tra di ci o na is re la ções de

ami za de en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos;
Con si de ran do as de cla ra ções de V.

Exª, no úl ti mo dia 1º de fe ve re i ro, du ran te o
Fó rum Eco nô mi co Mun di al, ve i cu la das pela
im pren sa in ter na ci o nal, dan do con ta de que
as ca u sas da per sis tên cia de ele va das ta xas 
de ju ros no Bra sil se ri am a cor rup ção e a
fal ta de res pe i to às re gras da lei;

Con si de ran do que o Go ver no dos
Esta dos Uni dos man tém um com ple xo ser-
vi ço de in for ma ções, o qual em en ten di men -
to com o Go ver no de nos so País man tém
es cri tó ri os no Bra sil;

Con si de ran do que o Go ver no bra si le i -
ro vem co la bo ran do com o Go ver no ame ri -
ca no no le van ta men to de in for ma ções que
con tri bu am para pre ve nir ações ter ro ris tas;

Con si de ran do que as ta xas de ju ros
mais al tas que as nor ma is re sul tam em gra-
ves pre ju í zos para o povo bra si le i ro e que,
na me di da em que o pa ga men to de ju ros da
dí vi da pú bli ca ab sor ve par ce la mu i to sig ni fi -
ca ti va de re cur sos que po de ri am ser gas tos
na re so lu ção de pro ble mas so ci a is;

So li ci to que V. Exª en vie ao Con gres so 
bra si le i ro as in for ma ções em que se ba se i -
am a sua afir ma ção, re la tan do os ca sos de

cor rup ção que che ga ram ao co nhe ci men to
do Go ver no dos Esta dos Uni dos, lis tan do
tam bém as au to ri da des e em pre sas que es-
ta ri am en vol vi das. Des sa for ma, es ta rá con-
tri bu in do para pre ser var o bom re la ci o na -
men to exis ten te en tre nos sos pa í ses.“

Sr. Pre si den te, ane xo a có pia da car ta em in-
glês, para que pos sa, en tão, ser efe ti va men te en vi a -
da, tan to em por tu guês quan to em in glês, ao Se cre -
tá rio Paul O Ne ill, que cer ta men te, ao fa zer a de cla -
ra ção aqui men ci o na da, deve ter fe i to com res pon -
sa bi li da de e ba se a do em in for ma ções pre ci sas. Em
sen do as sim, es ta rá co la bo ran do com o Bra sil se
pu der nos en vi ar es sas in for ma ções.

Gos ta ria tam bém, Sr. Pre si den te, em ho me na -
gem ao De pu ta do Nel son Mar che zan, que fa le ceu há
pou cos dias no Rio Gran de do Sul, de ex ter nar o meu
sen ti men to de pe sar e de ler o ar ti go que o Asses sor
Espe ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca Edu ar do Gra eff 
pu bli cou hoje na Fo lha de S.Pa u lo, ”Mar che zan e o
Bol sa-Esco la“. Vou ler esse ar ti go ra pi da men te para,
em se gui da, te cer al guns co men tá ri os.

Diz o ar ti go:

Os pre cur so res re co nhe ci dos do Bol-
sa-Esco la fo ram Gra ma, na Pre fe i tu ra de
Cam pi nas, e Cris tó vão Bu ar que, no Go ver -
no do Dis tri to Fe de ral. O Bol sa-Esco la ter vi-
ra do um pro gra ma fe de ral para mais de 10
mi lhões de cri an ças, no en tan to, deve-se
mu i to a Nel son Mar che zan. Foi de ini ci a ti va
dele a lei que deu ori gem ao Bol sa-Esco la
fe de ral. Mar che zan con ven ceu o Go ver no e
o Con gres so de que o pro je to dele era me-
lhor do que o de ren da mí ni ma, do Se na dor
Edu ar do Su plicy.

Pri me i ra ob ser va ção: o pro je to que tem o
nome de Bol sa-Esco la tam bém tem o nome, na pró-
pria lei, de Pro je to de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma
as so ci a do à Edu ca ção ou Bol sa-Esco la. Então, não
há ne ces sa ri a men te a con tra po si ção aqui co lo ca da.
Esse úl ti mo, in clu si ve, foi o nome dado pelo De pu ta -
do Nel son Mar che zan ao seu Pro je to Ren da Mí ni ma 
as so ci a do à Edu ca ção.

Pros se guin do:

Foi tra tan do des se pro je to que co nhe ci 
Mar che zan. Eu lem bra va dele como Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, na épo ca
da Are na, sor ri den te, mas ad ver sá rio. Sim-
pa ti zei logo com ele quan do o co nhe ci pes-
so al men te, em 1997. Ti nha um sor ri so fran-
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co, era afá vel, bem ar ti cu la do. Ti nha en tu si -
as mo pela idéia da bol sa-es co la. E, além do
mais, ti nha ra zão nes se as sun to: o pro je to
dele era re al men te me lhor.

O pro je to de Su plicy ar re pi a va a equi-
pe eco nô mi ca do Go ver no por ca u sa do alto
cus to, sem fon tes bem de fi ni das de fi nan ci a -
men to.

É in te res san te a re ve la ção do Asses sor Edu ar -
do Gra eff de como o pro je to de Ren da Mí ni ma, de
mi nha au to ria, ar re pi a va a equi pe eco nô mi ca. 

Além de caro, ti nha um con ce i to que
mu i ta gen te, in clu si ve eu, acha equi vo ca do.
Par tia de uma pre mis sa cer ta – a má qui na
do Go ver no con so me uma par te enor me do
di nhe i ro dos pro gra mas de alí vio da po bre za 
– para uma con clu são er ra da – é só aca bar
com os pro gra mas ine fi ci en tes e dar o di-
nhe i ro di re ta men te aos po bres.

Para es pi ca çar, ta chá va mos o pro je to
de Su plicy de ne o li be ral. De fato, a ren da
mí ni ma dele era pa re ci da com o ”im pos to de
ren da ne ga ti vo“, de fen di do por Mil ton Fri ed -
man, um dos pa pas do ne o li be ra lis mo eco-
nô mi co. O pres su pos to de Fri ed man é que
cada po bre sabe me lhor o que é bom para
si mes mo; an tes dar di nhe i ro a ele, para que
gas te como achar me lhor, do que a uma bu-
ro cra cia es ta tal per du lá ria e cor rup tí vel. Em
ou tros ter mos, você aca ba com a po bre za
ga ran tin do a cada po bre um mí ni mo de ren-
da para que se in si ra como con su mi dor no
mer ca do. Será?

Qu e ro fa zer aqui mais uma ob ser va ção.
A ga ran tia de uma ren da a to das as pes so as

tem hoje a de fe sa do mais lar go es pec tro de eco no -
mis tas. É ver da de que Mil ton Fri ed man e Fre de ric Ha-
yek a de fen de ram, mas tam bém é ver da de que crí ti -
cos de Mil ton Fri ed man e Ha yek, como Ja mes Tou-
ben, John Ken neth Gal bra ith e eco no mis tas que mu i -
to an tes de les ti nham a tra di ção de es tar pen san do
em como com pa ti bi li zar os ide a is de ma i or igual da de,
efi ciên cia e li ber da de, tais como Oscar Lang, Aba ler -
ner, John Ro bin son, Ja mes Edu ard Me a de, John
May nard Kay nes e tan tos ou tros, de fen de ram a ga-
ran tia de uma ren da como di re i to à ci da da nia e a con-
clu são de fi ló so fos e eco no mis tas de que se deve
con ce der como um di re i to de to dos, não como uma
dá di va, uma ren da uni ver sal e in con di ci o nal, não im-
por ta a ori gem, a raça, o sexo, a con di ção ci vil so ci o e -
co nô mi ca, se a pes soa tem um, dois, três ou dez fi-

lhos, to das as pes so as, in clu si ve as cri an ças de vem
ter o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri que za da Na-
ção.

Por tan to, pode-se ver a ga ran tia de uma ren da
mí ni ma as so ci a da à edu ca ção ou ao bol sa-es co la
como um pas so nes se ou tro con ce i to.

Pros si go nas pa la vras de Edu ar do Gra eff:

O Bol sa-Esco la apos ta me nos no in di -
ví duo e no mer ca do, ou não apos ta só ne-
les. A idéia é de que, para sair da po bre za,
as pes so as não pre ci sam só de di nhe i ro,
mas de di nhe i ro, edu ca ção e aju da umas
das ou tras, o que se cha ma so li da ri e da de.
O Bol sa-Esco la ten ta jun tar es sas três co i -
sas. É uma aju da em di nhe i ro pe que na, mas
im por tan te, que o be ne fi ciá rio pode gas tar
no que es ti ver pre ci san do mais: co mi da,
rou pa, cal ça do, ma te ri al es co lar, como o
con su mi dor ra ci o nal à Fri ed man. Se ter cré-
di to é um si nal de in ser ção no mer ca do, sa i -
ba que em ci da de zi nhas do in te ri or há es ta -
be le ci men to co mer ci al com fa i xa na por ta
ofe re cen do fi a do aos be ne fi ciá ri os do Bol-
sa-Esco la.

Por tan to, de um lado, Edu ar do Gra eff pri me i ro
se diz crí ti co do con ce i to do im pos to de ren da ne ga ti -
vo, por que da ria à pes soa o di re i to de es co lher no que
gas tar para, em se gui da, no pa rá gra fo adi an te, de fen -
der essa mes ma li ber da de de a pes soa es tar es co -
lhen do no que gas tar.

A pro pos ta, por tan to, não de ve ria es tar sen do
re je i ta da, só por que Mil ton Fri ed man a de fen deu. Se-
ría mos tan tas pes so as, in clu si ve Karl Marx, de fen -
den do que a to das as pes so as se deve dar o ne ces -
sá rio para a sua so bre vi vên cia. Daí por que dis se, na
crí ti ca ao pro gra ma de Go et her, que, numa so ci e da de 
mais ama du re ci da, as pes so as co lo ca rão como lema
de sua ban de i ra: ”na so ci e da de, a cada um de acor do
com a sua ca pa ci da de, a cada um de acor do com as
suas ne ces si da des“.

Pros si go nas pa la vras de Edu ar do Gra eff:

Ao mes mo tem po, o bol sa-es co la é um
mo ti vo para man ter as cri an ças na es co la e
tirá-las do cír cu lo vi ci o so em que a pes soa é
po bre, por que não teve es tu do, e não teve
es tu do por que nas ceu numa fa mí lia po bre.

So bre tudo isso, ela é um in cen ti vo
para que a fa mí lia, a es co la e a co mu ni da de 
lo cal se jun tem num ver da de i ro pac to de so-
li da ri e da de a fa vor das cri an ças. O di nhe i ro
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é dado ge ral men te à mãe, por que ela gas ta
me lhor e por que au men ta a chan ce de man-
ter a fa mí lia uni da. A es co la tem que ofe re -
cer, não ape nas a vaga, mas a aten ção ex-
tra de que as cri an ças pre ci sam para com-
pen sar a pou ca ou ne nhu ma aju da que os
pais con se guem lhes dar na li ção de casa.

Lem bro-me de que, jus ta men te em 1990/1991,
quan do, no âm bi to do PT, es ti ve mos dis cu tin do esse
as sun to, foi o eco no mis ta José Már cio Ca mar go
quem co lo cou essa ar gu men ta ção, di zen do que
”me lhor do que pa gar às pes so as adul tas se ria pa-
gar às fa mí li as, des de que as cri an ças es ti ves sem
na es co la“, con for me os ar ti gos que pu bli cou, por
exem plo, em de zem bro de 1991, pou co de po is da
dis cus são ”A Vida no âm bi to dos eco no mis tas do
PT“ a res pe i to.

A co mu ni da de, re pre sen ta da pela pre-
fe i tu ra e por um con se lho lo cal, tem que
iden ti fi car as fa mí li as re al men te ne ces si ta -
das e cu i dar que as cri an ças vão mes mo à
es co la. O Go ver no Fe de ral en tra com di nhe -
i ro, com os cri té ri os ge ra is de se le ção dos
be ne fi ciá ri os e com a co or de na ção des se
pac to en tre fa mí lia, es co la e co mu ni da de; o
di nhe i ro só vai se cada um es ti ver cum prin -
do a sua par te.

A con cep ção era mais con vin cen te e já
ha via sido tes ta da com êxi to em lu ga res
como Cam pi nas e Bra sí lia. Mar che zan,
além dis so, con se guia ser qua se tão in sis -
ten te quan to Su plicy. Mas acho que o de ci si -
vo para que o go ver no ado tas se o bol sa-es -
co la foi en ten der que ele po dia ser o em pur -
rão que fal ta va para atin gir a meta da uni-
ver sa li za ção do en si no fun da men tal: toda
cri an ça na es co la.

A pró pria es co la vi nha sen do pre pa ra -
da para atin gir essa meta. O Fun do de De-
sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal
(Fun def), a ex pan são e me lho ria dos pro-
gra mas de me ren da, li vro e trans por te es co -
lar, a ela bo ra ção e di fu são dos pa râ me tros
cur ri cu la res, a ca pa ci ta ção de pro fes so res,
o re pas se de di nhe i ro di re to para in ves ti -
men tos nas es co las, tudo isso fez a taxa de
es co la ri za ção na fa i xa de sete a 14 anos
au men tar de 92%, em 1995, para 97%, já
em 1999, e a quan ti da de de cri an ças que
com ple tam o pri me i ro grau dar um pulo de
67%, en tre 1994 e 2000.

Vaga nas es co las já não é mais pro-
ble ma, em ge ral. Com a di mi nu i ção da re pe -
tên cia, a ten dên cia é co me ça rem a so brar
va gas nas pri me i ras sé ri es em mu i tas es co -
las.“

Qu e ro res sal tar que ain da em mu i tos lu ga res
do Bra sil há, sim, fal ta de va gas em es co las, in clu si -
ve em ci da des mais de sen vol vi das como São Pa u lo; 
tam bém em inú me ras ci da des do in te ri or dos Esta-
dos mais po bres, nem sem pre com en si no de qua li -
da de efe ti va de Pri me i ro e Se gun do Gra us, como os
do Nor des te bra si le i ro.

Fal ta va, con tu do, um es tí mu lo para as
cri an ças“ – pros se gue Edu ar do Gra eff –
”das fa mí li as mas po bres ocu pa rem es sas
va gas. Em mu i tos ca sos isso im pli ca em ti-
rar a cri an ça de al gu ma ati vi da de re mu ne ra -
da que aju da a man ter a fa mí lia. Des de
1996, o Go ver no Fe de ral, por meio de ou tro
pro gra ma, vi nha dan do bol sas para ti rar cri-
an ças 

vi nha dan do bol sas para ti rar cri an ças
do tra ba lho em si tu a ções pe ri go sas como
car vo a ri as e plan ta ções de si sal. Essa ex pe -
riên cia bem-su ce di da tam bém con tou na
de ci são de dar à bol sa-es co la a di men são
que ela ga nhou.

No ano pas sa do, o Bol sa-Esco la fe de -
ral che gou a 8,3 mi lhões de cri an ças em
5.470 Mu ni cí pi os. Em 2002, vai che gar a
mais de 10 mi lhões de cri an ças – uma em
cada três cri an ças que fre qüen tam o en si no
fun da men tal. Tam bém nes te ano, o Bra sil
es ta rá atin gi do a meta de co lo car pra ti ca -
men te 100% das cri an ças de sete a 14 anos
na es co la.

Eu não re i vin di ca ria para Mar che zan o
tí tu lo de “pai do Bol sa-Esco la“. A pa ter ni da -
de de uma ino va ção como essa é ne ces sa -
ri a men te múl ti pla. O pro gra ma, na ver da de,
aca bou sa in do mu i to ma i or e mais rico em
des do bra men tos do que ele po de ria ima gi -
nar. O pa ga men to di re ta men te aos be ne fi -
ciá ri os por meio de car tão mag né ti co, por
exem plo, está le van do a um avan ço que vai
além da bol sa-es co la, o ca das tra men to úni-
co das fa mí li as be ne fi ciá ri as dos pro gra mas
fe de ra is de trans fe rên cia di re ta de ren da, a
cha ma da Rede de Pro te ção So ci al. 

A con tri bu i ção de Mar che zan foi mar-
can te, em todo caso. Eu gos ta ria que ele es-
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ti ves se en tre nós para ver o re sul ta do e pen-
sar nos pró xi mos pas sos.

Sr. Pre si den te, é jus ta a ho me na gem fe i ta ao
De pu ta do Nel son Mar che zan, que co mi go aqui par-
ti ci pou de inú me ros de ba tes – o Se na dor Pe dro Si-
mon e ou tros Srs. Se na do res fo ram tes te mu nhas
dis so. É im por tan te re gis trar o seu mé ri to. Tam bém é
cor re ta a afir ma ção de que o pai da pro po si ção é
toda a hu ma ni da de que pen sou a seu res pe i to.

Nos mais di ver sos pa í ses, fo ram ins ti tu í dos me-
ca nis mos para pro ver as fa mí li as do di re i to de re ce ber 
o ne ces sá rio para ga ran tir es tu do às cri an ças, nos
anos 40, 50, 60 e as sim por di an te. Na Ingla ter ra e de-
ma is pa í ses eu ro pe us, exis te o Child Be ne fit, que
des ti na de ter mi na da quan tia a cada cri an ça até os 18
anos ou mais, se es ti ve rem con ti nu an do os seus es-
tu dos. Isso é um di re i to. Nos pa í ses eu ro pe us, isso
está uni ver sa li za do. Em 1989, na Ve ne zu e la, ins ti tu -
iu-se a Beca Esco lar ou Bol sa Esco la, mes mo nome,
com a ini ci a ti va de se pro ver re cur sos às fa mí li as,
para que as suas cri an ças es tu dem, e as sim por di an -
te, Sr. Pre si den te. 

Estou lan çan do no Bra sil meu li vro Ren da de Ci-
da da nia, a Sa í da é pela Por ta, na pró xi ma quar ta-fe i -
ra, no Car pe Diem. O Sr. Pre si den te e os emi nen tes
Se na do res já es tão con vi da dos para a no i te de au tó -
gra fos. No li vro, re gis tro essa his tó ria, da qual mu i tos
dos aqui pre sen tes são par te, as sim como todo esse
de ba te e a ori gem dos fun da men tos.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, as sim como aqui
faço a ho me na gem jus ta ao De pu ta do Nel son Mar-
che zan, gos ta ria de en cer rar o meu pro nun ci a men to
re gis tran do um voto de pe sar. 

No dia do fu ne ral da Srª Lucy Mon to ro, eu es ta -
va no Acre e não pude com pa re cer, mas gos ta ria de
re que rer, nos ter mos dos arts. 218 e 219 do Re gi men -
to Inter no, a in ser ção em ata de voto de pro fun do pe-
sar pelo seu fa le ci men to. A Srª Lucy Mon to ro, vi ú va do
ex-Go ver na dor, ex-Se na dor e ex-De pu ta do André
Fran co Mon to ro, mor reu no úl ti mo dia 15 des te mês,
aos 85 anos, ví ti ma de aci den te au to mo bi lís ti co. Ela
foi com pa nhe i ra de André Fran co Mon to ro por 58
anos e du ran te os anos de luta pela re de mo cra ti za -
ção sem pre es te ve ao seu lado.

Nas ci da em 25 de mar ço de 1916, Lucy teve
uma im por tan te tra je tó ria como as sis ten te so ci al, ini-
ci a da an tes de se ca sar com Mon to ro, aos 25 anos.
Aju dou a cri ar e re co nhe cer a fun ção – foi da pri me i ra
tur ma da Esco la de Ser vi ço So ci al, nos anos 30 – tan-
to no Esta do como no País. ”Ela tem um mé ri to pes so -
al mu i to for te, foi uma das pri me i ras as sis ten tes so ci -

a is do Bra sil“, dis se Alda i za Spo sa ti, Ve re a do ra do PT
e pro fes so ra de Assis tên cia So ci al da PUC, de São
Pa u lo.

Ela cri ou uma cen tral de vo lun tá ri os em Bra sí lia
e le vou para São Pa u lo a ex pe riên cia das cre ches do-
mi ci li a res, onde se de di cou a com ba ter os pro ble mas
dos me no res, en tre ou tras fun ções. A de di ca ção ga-
nhou des ta que quan do Mon to ro se ele geu Go ver na -
dor pelo PMDB, em 1982, e Lucy pas sou a pre si dir o
Fun do So ci al de So li da ri e da de. ”Eu acho que a gen te
vive de es pe ran ça“, de cla rou ela, em 1983. ”As pes-
so as não têm a cons ciên cia da real am pli tu de do que
seja so li da ri e da de“.

Lucy e a fi lha, Mô ni ca Mon to ro, re tor na vam do
Gu a ru já em um táxi, quan do o car ro ba teu na tra se i ra
de um ca mi nhão. Ela e o mo to ris ta fa le ce ram e Mô ni -
ca Mon to ro se en con tra em re cu pe ra ção. 

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, gos ta ria
de as si na lar que, nos anos 50, 60, quan do eu era me-
ni no e ado les cen te, André Fran co Mon to ro e sua es-
po sa, Lucy, iam à re si dên cia de meus pais. Ele, jo vem
Ve re a dor do PDC, es tre i tou la ços de ami za de com
mi nha fa mí lia. Por tan to, co nhe ci mu i to bem o ca sal.

Qu an do, nos anos 70, es pe ci al men te 77 e 78,
con si de rei in gres sar na vida po lí ti ca, eu pro cu rei o
Se na dor André Fran co Mon to ro, a fim de co nhe cer o
que era a fun ção par la men tar. Em nos sos diá lo gos,
es ta va sem pre a Sra. Lucy, ou vin do com aten ção e fa-
zen do re co men da ções, tais como fo ram fe i tas por
André Fran co Mon to ro. Sem pre tive nela um exem plo
de com pa nhe i ris mo e cor re ção, e, cer ta men te, ela foi
uma con se lhe i ra ex cep ci o nal e uma for ça para o seu
ma ri do, bem como para to dos os seus fi lhos.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Ofí cio nº 00157/2002

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,

Con si de ran do as tra di ci o na is re la ções de ami za de en tre o

Bra sil e os Esta dos Uni dos;

Con si de ran do as de cla ra ções de V. Exº. no úl ti mo dia lº de

fe ve re i ro du ran te o Fó rum Eco nô mi co Mun di al, ve i cu la das pela im-

pren sa in ter na ci o nal, dan do con ta de que as ca u sas da per sis tên -

cia de ele va das ta xas de juro no Bra sil se ri am a cor rup ção e a fal ta

de res pe i to às re gras da lei;
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Con si de ran do que o go ver no dos Esta dos Uni dos man tém

um com ple xo ser vi ço de in for ma ções, o qual, em en ten di men to

com o go ver no de nos so país, man tém es cri tó ri os no Bra sil;

Con si de ran do que o go ver no bra si le i ro vem co la bo ran do

com o go ver no ame ri ca no no le van ta men to de in for ma ções que

con tri bu am para pre ve nir ações ter ro ris tas;

Con si de ran do que as ta xas de juro mais al tas do que as nor-

mas re sul tam em gra ves pre ju í zos para o povo bra si le i ro e, na me-

di da em que o pa ga men to de ju ros da di vi da pú bli ca ab sor vem par-

ce la mu i to sig ni fi ca ti va de re cur sos que po de ri am ser gas tos na re-

so lu ção de pro ble mas so ci a is;

So li ci to que V. Exª. en vie ao Con gres so Bra si le i ro as in for -

ma ções em que ba se i am a sua afir ma ção, re la tan do os ca sos de

cor rup ção que che ga ram ao co nhe ci men to do go ver no dos Esta-

dos Uni dos, lis tan do tam bém as au to ri da des e em pre sas que es ta -

ri am en vol vi das. Des sa for ma es ta rá con tri bu in do para pre ser var o

bom re la ci o na men to exis ten te en tre nos sos pa í ses.

Se na dor Edu ar do Mat ta raz zo Su plicy

Ofí cio nº 00159/2002

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 2002

Mr. Se cre tary:

Con si de ring the tra di ti o nal fri endly re la ti ons bet we en Bra zil

and the Uni ted Sta tes;

Con si de ring your de cla ra ti ons du ring the World Eco no mic

Fo rum on Fe bru ary 1
st
, pu blis hed by the in ter na ti o nal press, which

na med the ca u ses of per sis tent high in te rest ra tes in Bra zil as cor-

rup ti on and the lack of res pect to the law;

Con si de ring that the US Go vern ment has a com plex in tel li -

gen ce ser vi ce that, in agre e ment with the Bra zi li an Go vern ment,

man ta ins an of fi ce our country;

Con si de ring that the Bra zi li an Go vern ment has been col la -

bo ra ting with the Ame ri can Go vern ment in col lec ting in for ma ti on to

pre vent ter ro rist acts;

Con si de ring that hig her than nor mal in te rest ra tes have re-

sul ted in se ri ous da ma ges to the Bra zi li an pe o ple, sin ce the pay-

ment of in te rest to the pu blic debt ab sorbs a sig ni fi cant por ti on of

the res cur ces that ot her wi se could be spent to sol ve so ci al pro-

blems;

I he reby res pect fully ask you to send to the Bra zi li an Con gress

the in for ma ti on that is the ba sis for your af fir ma ti on, re por ting the ca-

ses of cor rup ti on known by the Ame ri can Go vern ment, lis ting as well

the aut ho ri ti es and firms in vol ved. In this form you will be con tri bu ting to

pre ser ve the good re la ti ons hip bet we en, our coun tri es.

Sin ce rely,

Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A
Mesa to ma rá as pro vi dên ci as, con for me pre vê o Re-
gi men to.

Faço mi nhas as pa la vras de V. Exª em re la ção
ao fa le ci men to da Srª Lucy Mon to ro.

Qu an do ao pri me i ro caso, na tu ral men te a Mesa
tam bém en ca mi nha rá à Emba i xa da dos Esta dos Uni-
dos no Bra sil, fa zen do ciên cia do pro nun ci a men to
que V. Exª faz e da car ta en de re ça da ao Te sou ro dos
Esta dos Uni dos.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Con-
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te iní cio de
ano, per ple xo com o cres ci men to dos ca sos de den-
gue em todo o País, fi ca mos es tar re ci dos tam bém
com pos tu ras di fe ren tes den tro de um mes mo Go ver -
no.

De um lado, o Mi nis tro José Ser ra par ti ci pan do
de cam pa nhas de cons ci en ti za ção do povo, afir man -
do a sua pre o cu pa ção com a er ra di ca ção de to dos os
fo cos pos sí ve is de den gue no País.

De ou tro lado, iner te e omis so, o Iba ma, tra ba -
lhan do efi ci en te men te em fa vor de um gru po eco nô -
mi co, con tra mi lha res de bra si le i ros ex pos tos à den-
gue por fal ta de uma atu a ção efi ci en te para a eli mi na -
ção de um dos ma i o res fo cos pro pa ga do res da do en -
ça e de um pro du to que de mo ra sé cu los para se de-
com por, os pne us in ser ví ve is.

Ao con trá rio de fa zer va ler um di re i to con quis ta -
do pe los ci da dãos com a apro va ção, pelo Co na ma,
da Re so lu ção nº 258, de 26 de agos to de 1999,o Iba-
ma, des de de zem bro de 2001, ten ta bus car me ca nis -
mos ju rí di cos para in vi a bi li zar os ob je ti vos da Re so lu -
ção e, ao mes mo tem po, im pe dir a ati vi da de eco nô mi -
ca de em pre sas emer gen tes que trou xe ram para o
Bra sil, no meio da cri se eco nô mi ca e do de sem pre go,
tec no lo gia re vo lu ci o ná ria de re ci cla gem de sen vol vi da 
há mu i tos anos pela avi a ção co mer ci al e as si mi la da
por in dús tri as eu ro péi as para apli ca ção em au to mó -
ve is e uti li tá ri os.

Mas por que o Iba ma es ta ria de fen den do ou
per se guin do esse ou aque le gru po eco nô mi co se a
sua fun ção é pro te ger ex clu si va men te o meio am bi -
en te?

Em meio à per se gui ção con tra pe que nas em-
pre sas que re pre sen tam 5% de to dos os pne us que
cir cu lam no País, o Iba ma afir ma aber ta men te que
es sas em pre sas são pre ju di ci a is ao meio am bi en te e,
ao mes mo tem po, tem-se es qui va do de exi gir do ou-
tro gru po, res pon sá vel por 95% dos 45 mi lhões de
pne us que anu al men te cir cu lam no País, a con tra par -
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ti da am bi en tal im pos ta pela ci ta da Re so lu ção Co na -
ma nº 258/99.

Esta mos fa lan do de po ten ci a is 45 mi lhões de fo-
cos de den gue. 

Mais cu ri o so ain da é sa ber que os tu to res do
pro je to que eclo diu na Re so lu ção 258 do Co na ma e
que tan to in co mo dam as mul ti na ci o na is por se rem
sua mas sa crí ti ca, vêm cum prin do o com pro mis so
am bi en tal de des tru ir pne us in ser ví ve is na pro por ção
da que les que im por tam ou fa bri cam, mu i to an tes de
ser ”obri ga tó ria“ a des tru i ção pré via dos pne us in ser -
ví ve is.

Qu an to ao Iba ma, nega-se a exi gir de to dos,
des de quan do pas sou a ser obri ga tó ria a des tru i ção
dos in ser ví ve is, em 1º de ja ne i ro de 2002, o com pro -
mis so am bi en tal, de mo cra ti ca men te de ba ti do e de ci -
di do em agos to de 1999, até que o Co na ma apro ve o
subs ti tu ti vo do tex to ori gi nal con ten do mo di fi ca ções
que in te res sam às mul ti na ci o na is e são no ci vas à po-
pu la ção, que di a ri a men te as sis te um ente pró xi mo ou
dis tan te mor rer de den gue he mor rá gi ca por fal ta de
vo lun ta ri e da de e em pe nho do Go ver no em dar fim ao
ma i or de to dos os fo cos de den gue no País: o pneu in-
ser ví vel.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que cos tu ma tra tar
com mu i ta du re za aque les que ou sam de nun ci ar ilí ci -
tos e fa vo re ci men tos es cu sos de em pre sas po de ro -
sas, que têm re ce bi do be nes ses de seu Go ver no.
Mas, como ocor reu com a cri se de ener gia elé tri ca,
quan do de ve ri am ter agi do pre ven ti va men te, de i xam
pro pa gar epi de mi as como a den gue por fal ta de
ações pre ven ti vas ou por ca pri cho ou in te res ses pes-
so a is, quan do de i xam de apli car a lei, como é o caso
da Re so lu ção do Co na ma nº 258/99, que é um ins tru -
men to efi caz de com ba te à den gue e de lim pe za dos
nos sos quin ta is de um pro du to que de mo ra sé cu los
para se de com por, como é o caso dos pne us in ser ví -
ve is.

Bas ta ria que o Iba ma cum pris se sua obri ga ção
como pro te tor dos in te res ses am bi en ta is, exer cen do
seu po der de po lí cia con tra os po ten ci a is po lu i do res,
fa bri can tes e im por ta do res de pne us, em vez de se
por tar como ór gão do Mi nis té rio das Mul ti na ci o na is
dos Pne us, que até hoje, de cor ri dos mais de dois
anos e meio da apro va ção da re so lu ção, ain da não
co le ta ram e des tru í ram um pneu in ser ví vel se quer.

Ale ga o Iba ma ser pre ci so al te rar os ter mos da
re so lu ção ante à im pos si bi li da de de se exi gir a con-
tra par ti da am bi en tal da que les que fa bri cam ou im por -
tam pne us, na for ma como está nela es ta be le ci da,
afir man do que o De cex (ór gão que con tro la o co mér -
cio ex te ri or) não tem como con tro lar a exi gên cia pré-

via de aten di men to à obri ga ção am bi en tal, o que é
uma fa lá cia, pois a Pro cu ra do ria Ju rí di ca do Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te, por meio de pa re cer, após in-
sis ten tes pe di dos de re gu la men ta ção, de cla rou ser a
alu di da re so lu ção auto-apli cá vel.

Há que se res sal tar que en tre a data da pu bli ca -
ção da re so lu ção, em 26/08/99, até a en tra da em vi-
gor de sua obri ga to ri e da de, em 01/01/2002, em pre -
sas as so ci a das da Asso ci a ção Bra si le i ra de Indús tria
de Pne us Re mol da dos, em par ce ria com a Pe tro bras,
já ha vi am com pro va do a pos si bi li da de de des tru ir os
pne us in ser ví ve is an tes de pro ce de rem à im por ta ção
ou à pro du ção in ter na de no vos pne us, fato que mo ti -
vou o pró prio Mi nis tro José Ser ra a par ti ci par pes so al -
men te da im plan ta ção do pro gra ma ”Cu ri ti ba Ro dan -
do Lim po“, cuja so le ni da de e re sul ta do po dem ser vis-
to ri a dos no site: www.cu ri ti ba ro dan do lim po.com.br.

Sr. Pre si den te, em res pe i to às Srªs e aos Srs.
Se na do res que aguar dam o fi nal des te pro nun ci a -
men to, peço que con si de re como lida esta par te mais
téc ni ca do meu dis cur so, que ana li sa as con se qüên ci -
as do des cum pri men to da re so lu ção e a ten ta ti va de
al te rá-la em fa vor dos in te res ses das em pre sas mul ti -
na ci o na is de pne us. Peço o con sen ti men to de V. Exª
para dar como lida esta par te do pro nun ci a men to.

Encer ro afir man do que o ob je ti vo de uma ação
ci vil pú bli ca con tra a União, com pre en den do o Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te, o Iba ma, a Se cex e o Inme tro, 
além do Pre si den te da Asso ci a ção Na ci o nal de
Impor ta do res de Pne us – ANIP – e um di re tor da Go-
od ye ar, é a de fe sa do meio am bi en te, a de fe sa da sa-
ú de pú bli ca e a de fe sa dos in te res ses do con su mi dor.
Para tan to, pe diu que seja de ter mi na do ao Iba ma fa-
zer cum prir a lei vi gen te (Re so lu ção Co na ma) e que
se jam apu ra dos os de ma is fa tos de nun ci a dos.

Esta ação ci vil pú bli ca está em po der de um de-
sem bar ga dor, em Por to Ale gre e, pro va vel men te, na
pró xi ma se ma na, ha ve rá uma de li be ra ção a seu res-
pe i to.

Dada a gra vi da de do pro ble ma e sua im por tân -
cia para os in te res ses da Na ção, tra go có pia da ação
ci vil pú bli ca aju i za da pela ABIP, no dia 30/01/02, jun-
ta men te com uma có pia dos seus do cu men tos com-
pro ba tó ri os, para que se jam en ca mi nha dos ao Mi nis -
té rio Pú bli co, com pe di do do Se na do no sen ti do de
que as acu sa ções ali pro fe ri das se jam ob je to de in-
ves ti ga ção por par te da que le ór gão guar dião da lei.

Sr. Pre si den te, fa rei che gar às mãos de V. Exª
có pia des ta ação ci vil pú bli ca. Mu i to obri ga do.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO
DO DISCURSO DO SR. SENADOR
ÁLVARO DIAS.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, con clu in do gos ta ria de di zer que ou tro
fato que nos cha mou a aten ção, quan do es pe rá va -
mos ou tra pos tu ra da cú pu la do IBAMA de Bra sí lia,
ocor reu de po is que a em pre sa BS COLWAY do Pa ra -
ná ob te ve um cer ti fi ca do da Ge rên cia Exe cu ti va do
IBAMA do Pa ra ná, por ter des tru í do cer ca de 250.000
pne us in ser ví ve is, em par ce ria com a PETROBRÁS.

No dia 04.10.01, o IBAMA as si nou e fez pu bli car
no DOU a Por ta ria IBAMA nº 133, que tor nou sem
efe i to o Ofí cio nº 375/01, as si na do pela Ge rên cia Exe-
cu ti va do IBAMA no Pa ra ná, di ri gi do ao DECEX, co-
mu ni can do ao ór gão res pon sá vel pela emis são de li-
cen ças de im por ta ção que a em pre sa BS Col way
Pne us, do meu Esta do, ha via cum pri do sua con tra -
par ti da am bi en tal, pre vi a men te ao em bar que de
quan ti da de pro por ci o nal de pne us no ex te ri or, cu jas
im por ta ções, no que se re fe re ao as pec to am bi en tal,
es ta vam au to ri za das. 

É ób vio que o IBAMA não pre ten dia exer cer fis-
ca li za ção pre ven ti va nos pne us in ser ví ve is em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, o que de fato não fez até ago ra e,
pelo con trá rio, de di cou-se ape nas a per se guir al gu -
mas pe que nas em pre sas afi li a das da ABIP.

Não po dia o IBAMA, em fun ção do seu com pro -
mis so com as mul ti na ci o na is do car tel de pne us, ver
ma te ri a li za do algo que as mul ti na ci o na is não cum pri -
ram e nem pre ten dem cum prir, ao con trá rio do que
ver be ram em jor na is ou no ti ciá ri os de te le vi são. 

Em ver da de o IBAMA não po de ria de i xar for ma -
li za do algo que, na prá ti ca, es ta va con tra pon do os
seus ar gu men tos: a im pos si bi li da de de exer cer fis ca -
li za ção pré via da co le ta e des tru i ção de pne us in ser -
ví ve is, an tes da im por ta ção de ou tra quan ti da de de
pne us. 

Ou tro fato que sal tou aos olhos foi a es tra té gia
ado ta da para tor nar sem efe i to o Ofí cio emi ti do pelo
IBAMA/PR, di ri gi do ao DECEX, so bre a ta re fa re a li za -
da pela em pre sa BS Col way Pne us, em par ce ria com
a PETROBRÁS.

Foi fra u da do, no Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
o pa re cer téc ni co que ”jus ti fi cou“ a edi ção da Por ta ria
IBAMA nº 133. Nes se pa re cer, onde a fo to có pia do
Ofí cio IBAMA/Pr nº 375/01 foi adul te ra da e não con-
fe re com o ori gi nal, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te e o
IBAMA pre fe ri ram con si de rar o ato do en tão Ge ren te
Exe cu ti vo do IBAMA / PR, que foi afas ta do do car go,
como in cor re to, con tra quem, com o ob je ti vo de jus ti fi -

car a edi ção da mal si na da Por ta ria, abri ram pro ces so
ad mi nis tra ti vo que foi en vi a do para o Mi nis té rio Pú bli -
co. Um ab sur do!

Para al can çar os ob je ti vos de fa vo re cer as mul ti -
na ci o na is do car tel de pne us, não se pre o cu pa ram os
al tos fun ci o ná ri os do IBAMA e do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te com a in jus ti ça ce le bra da con tra o en tão
Ge ren te Exe cu ti vo do IBAMA / Pr, o qual, de po is de
pro mo ver sua de fe sa ad mi nis tra ti va em pro ces so que
ain da não foi con clu í do, foi es tra nha men te pro mo vi -
do, com to das as van ta gens sa la ri a is, a as ses sor es-
pe ci al do Pre si den te do Iba ma, em Bra sí lia.

Esta mos, as sim, as sis tin do um fato até cô mi co.
O IBAMA pri me i ro anu la ato do Ge ren te Exe cu ti vo do
IBAMA / Pr., des ti tu in do-o do car go e ini ci an do con tra
ele um pro ces so ad mi nis tra ti vo, que foi en ca mi nha do
ao Mi nis té rio Pú bli co.

De po is, até para man tê-lo mudo, a alta di re ção 
do IBAMA pro mo ve esta mes ma pes soa a as ses sor
es pe ci al do Pre si den te do IBAMA, em com pa nhia de
quem, de mons tran do pres tí gio, pas sa a vi a jar nas
mis sões mais im por tan tes do ór gão. É algo, no mí ni -
mo, an ta gô ni co.

A Por ta ria IBAMA nº 133 tor nou sem efe i to o
Ofí cio IBAMA/Pr nº 375/01, sob a ale ga ção de que o
mes mo te ria es ta be le ci do o di re i to de im por tar pne us
in ser ví ve is (o que nun ca cons tou do Ofí cio em ques-
tão), sen do, as sim, tais ter mos adul te ra dos em fo to -
có pia fra u da da cri mi no sa men te, con for me in for ma -
do.

As con du tas afo i tas dos al tos fun ci o ná ri os do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te, da SECEX e do IBAMA,
na in ten ção de pres tar ser vi ços às em pre sas mul ti na -
ci o na is do car tel de pne us, fez com que aca bas sem
edi tan do Por ta ri as e De cre to con fli tan tes.

No dia 14.09.01 (DOU de 17.09.01) o pró prio
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em con jun to 
com o Mi nis tro do Meio Ambi en te (in te ri no), José Car-
los Car va lho, as si nou o De cre to nº 3.919, que es ta be -
le ceu a mul ta de R$ 400,00 por pneu re mol da do im-
por ta do ou de sua ma té ria pri ma (car ca ças) para fa-
bri ca ção no Bra sil, es ten den do tal mul ta a quem os
trans por tar, co mer ci a li zar ou es to car.

O De cre to men ci o na do de ve ria re gu la men tar al-
gu ma lei e, na ver da de, foi edi ta do sem que ne nhu ma
lei lhe te nha dado ca u sa. Ou seja, o De cre to nº 3.919
é uma fra u de per pe tra da ape nas para aten der aos re-
cla mos das mul ti na ci o na is do car tel de pne us, que no
Bra sil con tam com a aju da do Go ver no para con cor rer 
no mer ca do.
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De ou tro lado, o IBAMA, ao su ge rir ao CONAMA
a mo di fi ca ção da Re so lu ção CONAMA nº 258/99, se
es que ceu de es ta be le cer a mes ma pro i bi ção de im-
por ta ção dos pne us re mol da dos.

Assim sen do, o De cre to nº 3.919, do Pre si den te
e Mi nis tro Inte ri no, ain da que de for ma fra u du len ta
(di ver sas de ci sões ju di ci a is já con fir ma ram tal fra u -
de), pro í be os re mol da dos, en quan to a nova re da ção
da Re so lu ção do CONAMA, que será as si na da pelo
mes mo Mi nis tro, as au to ri za, ge ran do um tu mul to no
mer ca do.

Ao mes mo tem po, a SECEX – Se cre ta ria de Co-
mér cio Exte ri or, ór gão do Mi nis té rio de De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or – MDIC, ora age
de um je i to, ora ar gu men ta em di re ção com ple ta men -
te opos ta.

Mais re cen te men te, con for me tem sido ar gu -
men ta do pelo IBAMA, a SECEX tem afir ma do que
”ca u sa ria cons tran gi men to na área de Co mér cio
Exte ri or, se fos se es ta be le ci da pre vi a men te a exi gên -
cia de con tra par ti da am bi en tal pela im por ta ção de
pne us“.

Nes se caso, é de se per gun tar a quem tal exi-
gên cia am bi en tal ca u sa cons tran gi men to, sa ben -
do-se que as mul ti na ci o na is fa bri can tes de pne us no
Bra sil são tam bém as que mais im por tam de suas
co-ir mãs de além fron te i ra.

Cla ro está que a SECEX não se in co mo da nem
um pou co com os cons tran gi men tos ca u sa dos às em-
pre sas fa bri can tes de pne us re mol da dos, mes mo
quan do age ao ar re pio da lei e gera ações con tra o
Bra sil no Mer co sul e na OMC – Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio.

Exem plo dis so foi a edi ção, pela SECEX, da
Por ta ria nº 08/2000, que de ter mi nou a pro i bi ção das
im por ta ções de pne us re mol da dos e de sua ma té ria
pri ma (car ca ças), ale gan do pura e sim ples men te, no
sen ti do de ge rar con ve ni en tes con fu sões, que
PNEUS USADOS, PNEUS REMOLDADOS e as re fe -
ri das MATÉRIAS PRIMAS eram a mes ma co i sa. Tal
ar gu men to con tra ria até a opi nião do res pe i ta do ór-
gão téc ni co do pró prio Mi nis té rio, o Insti tu to Na ci o nal
de Me tro lo gia – INMETRO, que se pro nun ci ou a res-
pe i to do tema e da pró pria Por ta ria ci ta da, em sua
NOTA TÉCNICA, di ri gi da à SECEX, no dia 03.10.00.

Ne nhum ou tro país do mun do tra ta, tec ni ca men -
te, os pne us re mol da dos como se sim ples pne us usa-
dos fos sem (for ma como age o Bra sil, re pre sen ta do
pela SECEX, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or).

So bre este tema, para nós bra si le i ros foi uma
ver go nha a der ro ta a nós im pos ta por re pre sen ta ção
do Uru guai, no dia 09.01.02, em li tí gio de con tro vér sia 
apre sen ta do por aque le país con tra o Bra sil, no Mer-
co sul.

O jul ga men to em Cor te de Arbi tra gem re a li za do
na Argen ti na cul mi nou na de ci são dis cor ri da num La-
u do Arbi tral de 45 pá gi nas que, à una ni mi da de, in clu -
in do o voto da Ju í za Bra si le i ra, Dra. Ma ris te la Bas so,
opi nou pela im pro ce dên cia da Por ta ria SECEX nº 8,
de 25 de se tem bro de 2000, por ser in com pa tí vel com
as nor mas do Mer co sul, obri gan do o Go ver no bra si le -
i ro, no pra zo de 60 dias, a con tar de sua no ti fi ca ção,
adap tar sua le gis la ção in ter na às nor mas do Mer co -
sul, o que não ocor reu até ago ra.

Se nho ras e se nho res se na do res:
Des de 1991 te mos as sis ti do aos em ba tes en tre

as pe que nas em pre sas bra si le i ras e as gi gan tes do
car tel de pne us, aco ber ta das na ANIP – Asso ci a ção
Na ci o nal da Indús tria de Pne u má ti cos, que a im pren -
sa de no mi nou de ”Gu er ra dos Pne us“.

Não nos ca bia, como par la men ta res, nos in cli -
nar mos por um lado ou pelo ou tro, en quan to a dis pu ta 
es ti ves se sen do tra va da ape nas no cam po co mer ci al.

Com o que não po de mos con cor dar é que Mi-
nis té ri os do Go ver no Bra si le i ro se co lo quem a ser vi ço 
des se car tel, fa vo re cen do-o de ma ne i ra tão aber ta e
de sa ver go nha da.

Qu an do a Gu er ra dos Pne us teve iní cio, anos
atrás, os pne us po pu la res eram ven di dos, de for ma
car te li za da, pelo va lor equi va len te a US$ 90,00 e só
du ra vam cer ca de 25 mil km, por que fa bri ca dos com
um com pos to mole de bor ra cha.

Gra ças à con cor rên cia es ta be le ci da pe las em-
pre sas as so ci a das à ABIP, os mes mos pne us es tão
sen do hoje co mer ci a li za dos por ape nas o equi va len te 
a US$ 34,00 e du ram mais de 50.000 km, por que fa-
bri ca dos com o com pos to de bor ra cha que até en tão
era uti li za do ape nas para os pne us de ex por ta ção.

A pre sen ça des sas pe que nas em pre sas no
mer ca do de pne us pode não sig ni fi car gran de par ti ci -
pa ção per cen tu al, mas tem sido de fun da men tal im-
por tân cia em fun ção da mas sa crí ti ca que re pre sen ta.

Fo ram es sas pe que nas em pre sas que ina u gu -
ra ram no Bra sil a ”ga ran tia de qui lo me tra gem, por
es cri to“, ven den do pne us com até 80.000 km de ga-
ran tia e de cin co anos con tra de fe i tos de fa bri ca ção.

Hoje, tal ga ran tia de qui lo me tra gem é prá ti ca co-
mum no mer ca do de pne us, o que fa vo re ceu so bre -
ma ne i ra o con su mi dor.
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Em qual quer go ver no sé rio, as pe que nas em-
pre sas, em vez de se rem per se gui das, de vem ser
apo i a das para cum prir seu pa pel na con cor rên cia, na
for ma dos ar ti gos 170 e 173, da Cons ti tu i ção Bra si le i -
ra, que de ter mi nam o se guin te:

Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da
na va lo ri za ção do tra ba lho hu ma no e na li-
vre ini ci a ti va, tem por fim as se gu rar a to dos
exis tên cia dig na, con for me os di ta mes da
jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes prin-
cí pi os:

.............................................................
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
.............................................................
IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em-

pre sas de pe que no por te cons ti tu í das sob
as leis bra si le i ras e que te nham sua sede e
ad mi nis tra ção no País.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos 
o li vre exer cí cio de qual quer ati vi da de
eco nô mi ca (gri fo nos so!), in de pen den te -
men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos,
sal vo nos ca sos pre vis tos em lei.

Art. 173. ...............................................
.............................................................
§ 4º A lei re pri mi rá o abu so do po der

eco nô mi co que vise à do mi na ção dos mer-
cados, à eli mi na ção da con cor rên cia e ao
au men to ar bi trá rio dos lu cros.

Por tan to, nos sa Cons ti tu i ção de i xa bem cla ro
que os car téis, ao con trá rio de me re ce rem apo io do
Go ver no, de vem ser com ba ti dos e, nes se caso, de-
ve ri am ser in ves ti ga dos.

Essas pe que nas em pre sas, para ter o di re i to de
tra ba lhar no Bra sil e ge rar cen te nas de em pre gos,
têm man ti do, ao lon go dos úl ti mos 10 anos, de par ta -
men tos ju rí di cos mais for tes do que seus pró pri os de-
par ta men tos co mer ci a is, o que é um ab sur do.

Pelo ex pos to, nos sur pre en de o com por ta men to 
dos fun ci o ná ri os pú bli cos do IBAMA, do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, da SECEX e do DECEX, bem como
os di ri gen tes do INMETRO, es tes úl ti mos por su cum -
bi rem às pres sões da SECEX e MDIC, quan do pas sa -
ram a tam bém aten der os de se jos das mul ti na ci o na is
do car tel de pne us.

Se nho ras e Se nho res Se na do res:
Ao pe dir que con sul tem o site  , tomo a li ber da de 

de ci tar o dito po pu lar: ”maior cego é aquele que não
quer ver!“

O Pro gra ma Cu ri ti ba Ro dan do Lim po foi lan ça -
do ofi ci al men te em Cu ri ti ba pelo Mi nis tro José Ser ra,
pelo Go ver na dor Jay me Ler ner e o Pre fe i to de Cu ri ti -
ba, Cás sio Ta ni gu chi, em con jun to com re pre sen tan -
tes da Petrobrás e da BS Col way Pne us, como um
exem plo a ser se gui do em todo o Bra sil, de acor do
com pa la vras do pró prio Mi nis tro José Ser ra, que es-
tão gra va das no site da Inter net men ci o na do, e sua
fala foi gra va da nes ta fita de ví deo dis tri bu í da para to-
dos os Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is.

Esse pro gra ma foi ob je to de di ver sas ma té ri as
ve i cu la das na ci o nal men te na Rede Glo bo de Te le vi -
são e ou tros ca na is, com gran de des ta que, nos me-
ses de no vem bro, de zem bro e ja ne i ro úl ti mos, en fa ti -
zan do sua im por tân cia para o com ba te ao mos qui to
da Den gue.

Quem in ves te mi lhões em um ne gó cio não o faz
por di le tan tis mo ou por fi lan tro pia, o faz na bus ca de
lu cros ho nes tos. Esses lu cros in ves ti dos no pró prio
país, ge ran do em pre gos e im pos tos, be ne fi ci an do a
eco no mia e tra zen do van ta gens aos con su mi do res
de ve ria ser apla u di do por to dos. Ain da mais se es ses
be ne fí ci os eco nô mi cos vêm acom pa nha dos de ações
es pon tâ ne as de alto al can ce so ci al e pro te ção ao
meio am bi en te, como o Pro gra ma Cu ri ti ba Ro dan do
Lim po, um exem plo no mun do.

Ape sar de todo o es for ço e ine gá ve is be ne fí ci os
pú bli cos al can ça dos, o IBAMA e o MMA man ti ve -
ram-se fir mes no pro pó si to de fa vo re cer as em pre sas
do car tel, isen tan do-as, de fato, do com pro mis so de
con tra par ti da am bi en tal com a nova re da ção pro pos -
ta pelo IBAMA, ten do em vis ta que tal re da ção não
es ta be le ce pra zo para seu cum pri men to e tam pou co
qual quer pe na li da de para o caso de não ser cum pri -
da.

Di an te de tal in sen si bi li da de, não res tou al ter na -
ti va à ABIP – Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de
Pne us Re mol da dos, a não ser in gres sar com Ação
Ci vil Pú bli ca, na Jus ti ça Fe de ral em Bra sí lia, o que fez
no dia 30.01.02.

A res pe i to des sa Ação, cha mam a aten ção as
pa la vras de Sua Exce lên cia o Juiz Char les Re na ud
Fra zão de Mo ra is, em ofí cio di ri gi do ao IBAMA: ”A ar-
gu men ta ção da as so ci a ção au to ra (ABIP), em bo ra
exa us ti va, é bas tan te con vin cen te. De fato pa re ce ha-
ver um des com pas so en tre o dis pos to na Re so lu ção
CONAMA nº 258/99 e o in te res se em fa zer cum prir os
seus ob je ti vos, tan to por par te das as so ci a das da
ANIP quan to por par te da pró pria ad mi nis tra ção pú-
bli ca“.

A ABIP re que reu, in clu si ve, a con ces são de Tu-
te la Ante ci pa da para de ter mi nar ao Mi nis tro do Meio
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Ambi en te e ao IBAMA, que não co lo quem na pa u ta
da pró xi ma Re u nião do Con se lho Na ci o nal do Meio
Ambi en te (pre vis ta para 26.02.02), a pro pos ta de mo-
di fi ca ção do tex to da Re so lu ção CONAMA nº 258/99,
até que as acu sa ções pro fe ri das na Ação Ci vil Pú bli -
ca, apo i a das em far ta do cu men ta ção, te nham sido
ana li sa das pela Jus ti ça e pelo Mi nis té rio Pú bli co.

É im por tan te que par la men ta res da base do Go-
ver no aler tem o Mi nis tro do Meio Ambi en te so bre o
ris co que está cor ren do ao in sis tir em co lo car em pa u -
ta a pro pos ta de mo di fi ca ção ci ta da.

O ob je ti vo da Ação Ci vil Pú bli ca, con tra a União,
com pre en den do o MMA, o IBAMA, a SECEX e o
INMETRO, além do Pre si den te da ANIP e um di re tor
da Go od ye ar, é a de fe sa do Meio Ambi en te, a de fe sa
da Sa ú de Pú bli ca e a de fe sa dos in te res ses do con su -
mi dor. Para tan to, pe diu que seja de ter mi na do ao
IBAMA fa zer cum prir a lei vi gen te (Re so lu ção
CONAMA) e que se jam apu ra dos os de ma is fa tos de-
nun ci a dos.

Se nhor Pre si den te:
Dado a gra vi da de do pro ble ma e sua im por tân -

cia para os in te res ses da Na ção, tra go aqui uma có pia 
da Ação Ci vil Pú bli ca aju i za da pela ABIP, no dia
30.01.02, jun ta men te com uma có pia dos seus do cu -
men tos com pro ba tó ri os, para que se jam en ca mi nha -
dos ao Mi nis té rio Pú bli co, com pe di do do Se na do no
sen ti do de que as acu sa ções ali pro fe ri das se jam ob-
je to de in ves ti ga ção por par te da que le ór gão guar dião 
da lei.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A

Mesa re ce be o pro nun ci a men to do Se na dor Álva ro
Dias e o fará cons tar dos Ana is.

Con ce do a pa la vra ao 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, ins cre -
vi-me nes ta ma nhã para abor dar, com meus ilus tres
Pa res, uma ques tão can den te, atu al e que tem pre o -
cu pa do so bre mo do a fa mí lia bra si le i ra: a se gu ran ça
na ci o nal.

A es ca la da da vi o lên cia, a mul ti pli ca ção dos as-
sal tos, a te me ri da de das agres sões so fri das pela po-
pu la ção bra si le i ra em to dos os seus Esta dos em qual-
quer hora do dia ou da no i te têm efe ti va men te pre o cu -
pa do esta Casa e o Po der Exe cu ti vo; não só o Pre si -
den te da Re pú bli ca, mas os Go ver na do res dos Esta-
dos, in clu si ve os Pre fe i tos. Mas, em ra zão do adi an ta -

do da hora, de i xa rei para abor dar este as sun to na
pró xi ma ses são.

Gos ta ria ape nas de fa zer um re gis tro com re la -
ção à Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, que re to -
ma, com mu i to en tu si as mo, os seus tra ba lhos nes ta
Ses são Le gis la ti va e já co me ça a co lher fru tos do tra-
ba lho re a li za do até o fi nal do ano pas sa do, quan do
pro pug na mos pela ins ta la ção dos Con se lhos Esta du -
a is e Con se lhos Mu ni ci pa is dos Ido sos. Esta mos de-
fen den do a ins ta la ção, em ní vel fe de ral, do Con se lho
Fe de ral do Ido so; do Con se lho Esta du al do Ido so, a
ser ins ta la do por cada uma das uni da des da Fe de ra -
ção; e tam bém dos Con se lhos Mu ni ci pa is dos Ido sos, 
para que, em um tra ba lho sin to ni za do, ar ti cu la do,
pos sa mos efe ti va men te am pli ar as con quis tas com
vis tas, pri me i ro, ao apo io ao ido so, so bre tu do no que
se re fe re à re in ser ção no mer ca do de tra ba lho da que -
les que ain da as sim o de se jam e ao exer cí cio da li vre
ci da da nia. Isso por que com os avan ços da ciên cia e
tec no lo gia a ser vi ço da Me di ci na e da sa ú de pro pi ci -
an do a am pli a ção da ex pec ta ti va de vida, es ta mos ve-
ri fi can do que o nú me ro de ido sos no Bra sil cres ce de
for ma bas tan te ace le ra da, ra zão por que está a re-
que rer ur gen te re e xa me das po lí ti cas pra ti ca das hoje
no País.

Com mu i ta sa tis fa ção, re gis tro que, como re sul -
ta do do tra ba lho da Sub co mis são Per ma nen te do Ido-
so, foi cri a do e ins ta la do o 1º Con se lho Mu ni ci pal do
Ido so em nos so Esta do, no Mu ni cí pio de Xam bi oá, ao
nor te do To can tins.

Por essa ra zão, gos ta ria de con gra tu lar-me com
o ilus tre Pre fe i to Wil mar Mar tins Le i te Jú ni or, por essa
im por tan te ini ci a ti va. Fe li ci to, tam bém, os Con se lhe i -
ros Dr. João Lo pes Ma cha do, Mi guel Pe re i ra da Sil va,
Adé lia Aze ve do Mi lho mem, Ma ria da Luz, Ione San ti -
a go Le i te, Ma ria de Fran ça Fe i to sa e Ire ne Alves Mar-
tins. Esten do mi nhas con gra tu la ções aos seus su-
plen tes: José So bri nho, Antô nia Arcan jo Vaz, Ana Vaz
da Sil va, João Bar be i ro, Re gi na Ma ria Fer re i ra, Sil va -
na Car do so de Je sus e Zil ma Fer re i ra.

Au gu ro vo tos de que esse Con se lho pos sa dar
exem plo aos ou tros Esta dos e de sen vol ver ações
con ju ga das com a so ci e da de que aten dam aos re cla -
mos dos ido sos, uma po pu la ção cres cen te e im por -
tan te, em Xam bi oá, no To can tins e até no Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A

Pre si dên cia re ce beu do no bre Se na dor Ro ber to Re-
quião o Re que ri men to nº 4, de 2002-M, so li ci tan do
au to ri za ção para, na qua li da de de Pre si den te da Co-
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, com pa re -
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cer ao XI Encon tro do Par la men to Cul tu ral do Mer co -
sul – Par cum, de no mi na do ”Encon tro de Duas Cul tu -
ras“, a re a li zar-se na Ilha de Pás cua, Chi le.

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.
O SR PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – 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 Le o mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 23, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em
ata de ato de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to da Srª
Lucy Mon to ro, que mor reu no dia 15 des te mês, aos
85 anos, em São Pa u lo, ví ti ma de um aci den te au to -
mo bi lís ti co.

Jus ti fi ca ção

A Srª Lucy Mon to ro era vi ú va do ex-go ver na dor
de São Pa u lo, André Fran co Mon to ro. Ela foi sua com-
pa nhe i ra por 58 anos, e du ran te os anos de luta pela
re de mo cra ti za ção do Bra sil sem pre es te ve a seu
lado.

Nas ci da em 25 de mar ço de 1916, Lucy teve
uma im por tan te tra je tó ria como as sis ten te so ci al, ini-
ci a da an tes de se ca sar com Mon to ro, aos 25 anos.
Aju dou a cri ar e a re co nhe cer a fun ção – foi da pri me i -
ra tur ma da Esco la de Ser vi ço So ci al, nos anos 30 –
tan to no Esta do como no País. ”Ela tem um mé ri to
pes so al mu i to for te, foi uma das pri me i ras as sis ten tes 
so ci a is do Bra sil“, co men tou a ve re a do ra Alda i za
Spo sa ti (PT), pro fes so ra de pós- gra du a ção de Assis-
tên cia So ci al da PUC-SP.

Ela cri ou uma cen tral de vo lun tá ri as em Bra sí lia
e le vou para São Pa u lo a ex pe riên cia das cre ches do-
mi ci li a res, onde se de di cou a com ba ter os pro ble mas
dos me no res, en tre ou tras fun ções. A de di ca ção ga-
nhou des ta que quan do Mon to ro se ele geu go ver na -
dor pelo PMDB, em 1982, e Lucy pas sou a pre si dir o
Fun do So ci al de So li da ri e da de. ”Eu acho que a gen te
vive de es pe ran ça“, de cla rou ela, em 1983. “As pes-
so as não têm a cons ciên cia da real am pli tu de do que
seja so li da ri e da de“.

Lucy e a fi lha, Mô ni ca Mon to ro, re tor na vam do
Gu a ru já em um táxi, quan do o car ro ba teu na tra se i ra
de um ca mi nhão. Ela e o mo to ris ta fa le ce ram.

Sala das Ses sões, em 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Em
vo ta ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – O Se-

na dor Re nan Ca lhe i ros en ca mi nhou à Mesa pro po si -
ção que, em face do dis pos to no art. 235, III, alí nea
”a“, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma ses-
são.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Os
Srs. Se na do res João Alber to Sou za, Val mir Ama ral,
Ro me ro Jucá, Le o mar Qu in ta ni lha e Ca sil do Mal da -
ner 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. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Nor ber to
Bob bio, ao ma ni fes tar sua pre fe rên cia pelo go ver no
das leis em re la ção ao go ver no dos ho mens, afir ma
que ”O go ver no das leis ce le bra hoje o pró prio tri un fo
da de mo cra cia.“ Expli ci tan do essa afir ma ti va, Bob bio
de ta lha que a de mo cra cia se ma te ri a li za num con jun -
to de re gras – as re gras do jogo – para a so lu ção dos
con fli tos sem der ra ma men to de san gue. Em de cor -
rên cia, o bom go ver no de mo crá ti co é o que de vo ta ri-
go ro so res pe i to às re gras do jogo.

Sr. Pre si den te, no que diz res pe i to à ad mi nis tra -
ção pú bli ca, onde se ope ra ci o na li zam as re gras do
jogo, uma das ca rac te rís ti cas es sen ci a is para o bom
de sem pe nho é a cer te za das de ter mi na ções a to mar.
A cer te za dos pro ce di men tos tran qüi li za os ci da dãos
so bre cuja con fi an ça se ali cer ça o de sen vol vi men to
de um País. A in cer te za, o des co nhe ci men to e a le gis -
la ção-sur pre sa in tro du zem a dú vi da e a des con fi an -
ça, abrin do ca mi nho para, com o tem po, a de sa gre ga -
ção da co le ti vi da de e o des pre zo para com a ges tão
da co i sa pú bli ca.

Nes se con tex to, que ro apre sen tar al gu mas con-
si de ra ções so bre um há bi to per ver so que se vem
con so li dan do na ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra na
área tri bu tá ria: a qual quer hora, os ci da dãos po dem
ser sur pre en di dos com a no tí cia de mais um tri bu to a
pa gar. Não raro, o novo tri bu to, jus ti fi ca do como ne-
ces si da de ur gen te de no vas re ce i tas, nas ce com o
selo da pro vi so ri e da de. O sen ti do da pro vi so ri e da de,
no en tan to, aca ba mi gran do para o da per ma nên cia.
A pro vi so ri e da de é pro lon ga da, re no va da de pe río do
em pe río do, re i te ra da, num cla ro es for ço de ca rac te ri -
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za ção como ne ces si da de de fi ni ti va. É o caso, por
exem plo, da Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men -
ta ção Fi nan ce i ra – CPMF, cuja vi gên cia pre ten de-se
pror ro gar para até de zem bro de 2003.

Ou tra de tur pa ção gi gan tes ca a agra var os ônus
pa gos pe los bra si le i ros são os tri bu tos em cas ca ta. O
tri bu to em cas ca ta, en tra nha do nos cus tos, per me ia
mi lha res de tran sa ções, par ti cu lar men te nos tem pos
mo der nos em que a ter ce i ri za ção subs ti tui o ver ti ca -
lis mo da auto-su fi ciên cia. O tri bu to em cas ca ta po ten -
ci a li za os ga nhos de re ce i ta, mas sor ra te i ra men te
atra van ca mu dan ças e de sa cor çoa o tra ba lho e a
com pe ti ti vi da de.

Essa tris te re a li da de – de po is do mo der no sis te -
ma tri bu tá rio in tro du zi do em nos so País em 1965 – se
foi ins ta lan do a par tir de 1970, com a cri a ção do PIS,
com tri bu tos in ci din do em cas ca ta so bre o fa tu ra men -
to. Em 1980, o Fin so ci al, pos te ri or men te de no mi na do
Co fins, tam bém alo jou-se so bre o fa tu ra men to. Em
1990, a CPMF vi sou às tran sa ções ban cá ri as, one-
ran do a in ter me di a ção fi nan ce i ra. To dos es ses tri bu -
tos fo ram ins ti tu í dos com fi na li da de so ci al, des ti na -
ção, aliás, ra pi da men te alar ga da.

Hoje, a CPMF, gra ças à sua cer te i ra ca pa ci da de 
ar re ca da do ra e de fis ca li za ção, está sen do en ca mi -
nha da para a in cor po ra ção à es tru tu ra tri bu tá ria do
País. Para tal, de fen de-se a di mi nu i ção da alí quo ta.
Uma alí quo ta mí ni ma, para não pe sar so bre a in ter -
me di a ção fi nan ce i ra. His to ri ca men te, no en tan to,
sabe-se como é fá cil o re cur so a im pos tos im pro vi sa -
dos, de ar re ca da ção rá pi da, para en fren tar si tu a ções
de emer gên cia. Na dé ca da de 30, o IVC, an te ces sor
do ICMS, co me çou com alí quo ta de 0,5%. Em 1967,
ha via Esta dos co bran do 9%. No iní cio, a alí quo ta do
Co fins era de 0,5%; hoje, está em 3%. A alí quo ta de
lan ça men to da CPMF foi de 0,2%; hoje, está em
0,38%. E pode au men tar, como se co gi tou, para com-
pen sar as per das de cor ren tes da atu a li za ção da ta be -
la do Impos to de Ren da.

Sr. Pre si den te, não se dis cu te o pri vi lé gio que o
Esta do tem de ins ti tu ir en car gos fi nan ce i ros para a ci-
da da nia. Esse é um di re i to bá si co do Esta do, ao lado
do de ver de ga ran tir a se gu ran ça pú bli ca, para per mi -
tir a con vi vên cia o me nos con fli tu o sa pos sí vel da so ci -
e da de. Tam bém não se nega a ne ces si da de des sas
co bran ças, in clu si ve no âm bi to de um Esta do mí ni mo, 
in se ri do no mun do glo ba li za do, onde as re la ções e as
obri ga ções en tre o se tor pri va do e o se tor pú bli co
cres cem e as su mem di men sões no vas a cada mo-
men to.

Advo ga-se o prin cí pio de mo crá ti co da pro gra -
ma ção opor tu na, da pu bli ci da de e da obe diên cia a

nor mas co nhe ci das. ”Se os in di ví du os de vem con cor -
rer para a ma nu ten ção dos ser vi ços pú bli cos – afir ma
Jo sap hat Ma ri nho – hão de ter a ga ran tia de não ser
sur pre en di dos. É por isso – con ti nua Ma ri nho – que a
Cons ti tu i ção es ta be le ce como prin cí pio que os tri bu -
tos se jam ins ti tu í dos num exer cí cio e co bra dos nou-
tro, e sem pre cri a dos por lei (art. 150). Assim se as se -
gu ra o be ne fí cio ao Esta do, e ao in di ví duo a ga ran tia
do co nhe ci men to pré vio e cer to de suas res pon sa bi li -
da des.“

O uso de me di da pro vi só ria para fi xar ma té ria
tri bu tá ria tor nou-se re cur so de fá cil ape lo e ins tru -
men to que su bes ti ma o cri té rio so ci al de jus ti ça. Pri vi -
le gia o ime di a tis mo, de sa con se lha o de ba te, su pri me
o com pro mis so da pre vi são de mé dio e lon go pra zo,
sub je ti va o sen ti do da ”re le vân cia“ e da ”ur gên cia“ do
ar ti go 62 da Cons ti tu i ção, aco mo da e abas tar da o ato
le gis la ti vo. Por me di da pro vi só ria, dá-se per ma nên cia 
ao que foi cri a do para ser pas sa ge i ro, ele vam-se cir-
cuns tân ci as ao grau de com po nen tes es tru tu ra is, in-
ves te-se con tra o pa tri mô nio do ci da dão, de quem é ti-
ra do o di re i to de pre pa rar-se para cum prir seus de ve -
res pú bli cos, e su bli ma-se a con ve niên cia do mo men -
to.

Sr. Pre si den te, não é esse o com por ta men to
exi gi do por uma de mo cra cia com re gras do jogo es ta -
be le ci das. É hora de os po de res pú bli cos en ca ra rem a
ques tão da re for ma tri bu tá ria com a pro fun di da de e a
ur gên cia re cla ma das pela so ci e da de. Fora des se ho-
ri zon te, os atos ad mi nis tra ti vos as so ma rão como es-
pas mos, acen tu an do a im pro vi sa ção, sur pre en den do
com ati tu des ad ven tí ci as, num gra ve des res pe i to ao
go ver no das leis, como re quer a de mo cra cia, para tri-
un far.

Mu i to Obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a se gu ran ça pú bli -
ca, prin ci pal men te no que se re fe re à cri mi na li da de vi-
o len ta, as su miu, nas se ma nas re cen tes, uma ní ti da
pri o ri da de en tre as pre o cu pa ções dos ci da dãos e das
fa mí li as. Já era for te, há mu i tos anos, a in dig na ção
com a pre sen ça cres cen te do cri me en tre nós; mas,
ago ra, essa in dig na ção nos mo bi li za como nun ca.

A so ci e da de co bra pro vi dên ci as dos Po de res
Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e Le gis la ti vo, dos Go ver nos es-
ta du a is, do Go ver no fe de ral, das Pre fe i tu ras. Espe ci -
al men te, exi ge-se me lhor de sem pe nho das po lí ci as, o
que é cor re to e jus to.

Mu i tas idéi as e aná li ses de qua li da de têm sido
di vul ga das so bre o tema. De mi nha par te, gos ta ria de
en fa ti zar duas idéi as: a pri me i ra, a de que, seja qual
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for o teor das re for mas e aper fe i ço a men tos a se ope-
ra rem nas po lí ci as, será sem pre im por tan te pres ti -
giá-los e apo iá-los; a se gun da, a da im por tân cia do
tra ba lho de in te li gên cia e de in for ma ção, so bre tu do a
mon ta gem de um sis te ma de in te li gên cia in te gra do e
de abran gên cia na ci o nal.

E ain da: as me di das para o com ba te à cri mi na li -
da de vi o len ta não de vem ser to ma das tão-so men te
por pres são po lí ti ca e con ve niên cia mo men tâ ne as,
mas, sim, com o es pí ri to de va lo ri zar o que é ação
per ma nen te, con ti nu a da, de lon go pra zo.

Sr. Pre si den te, para in di car com um exem plo
que a pre o cu pa ção com a se gu ran ça pú bli ca não é de
ago ra, re tro ce do às ele i ções para a pre fe i tu ra de São
Pa u lo, em 1985, em que se en fren ta ram Jâ nio Qu a -
dros e Fer nan do Hen ri que Car do so: os de boa me mó -
ria e su fi ci en te ida de lem bram que, na que la dis pu ta
ele i to ral, es te ve mu i to pre sen te o de ba te so bre a cri-
mi na li da de.

Já lá se vão 16 anos. De lá para cá, as co i sas pi-
o ra ram. O cri me vi o len to con tra as pes so as trans for -
mou-se em pa vo ro sa epi de mia. Ve ja mos a ver da de i ra 
ex plo são que se deu nas es ta tís ti cas de ho mi cí di os,
to ma do o Bra sil como um todo: em 1980, hou ve no
País 10.000 as sas si na tos; em 1990, fo ram 25.000;
em 2000, ti ve mos 40.000 ho mi cí di os! A cada dia, 110
pes so as são as sas si na das no Bra sil!!

No Rio de Ja ne i ro hou ve, em me a dos da dé ca -
da de 90, uma onda de se qües tros que foi re du zi da
com su ces so gra ças a uma efi ci en te mo bi li za ção da
po lí cia. Mas esse fe nô me no, ago ra, com todo o seu
hor ror, che gou a São Pa u lo e ou tras ci da des. Na
Gran de São Pa u lo, o nú me ro de se qües tros, in clu in do 
os cha ma dos se qües tros-re lâm pa go, de pou cas ho-
ras de du ra ção, pas sa ram de uma mé dia de 10 por
ano, na dé ca da de 90, para 39, em 2000, e 251, no
ano pas sa do! E sa be mos que boa par te dos se qües -
tros se quer é de nun ci a da às au to ri da des.

Em Cam pi nas, em 3 anos, os ho mi cí di os pas sa -
ram de cer ca de 500 por ano para cer ca de 600. E os
se qües tros, de 4 para 39. Aqui mes mo, no Dis tri to Fe-
de ral, onde a si tu a ção da se gu ran ça pú bli ca não era
tão crí ti ca como em ou tras áre as me tro po li ta nas, ti ve -
mos um agra va men to das es ta tís ti cas. Rou bos com
as sas si na to, que fo ram 50, em 2000, su bi ram para
59, em 2001; se qües tros-re lâm pa go, de que se re gis -
tra ram 78, em 1999, no ano pas sa do fo ram 171! Rou-
bos a ban co, em 2 anos pas sa ram de 6 para 12; es tu -
pros, de 231 para 294. Hoje, no Dis tri to Fe de ral, ocor-
rem rou bos a ca sas com ame a ça ar ma da aos re si -
den tes, pra ti ca men te ao rit mo de um por dia!

Além dis so, as qua dri lhas or ga ni za das avan çam 
so bre o ter ri tó rio do Po der Pú bli co, do mi nan do pre sí -
di os e co me ten do aten ta dos ter ro ris tas con tra as au-
to ri da des.

As ca u sas des sa epi de mia na ci o nal são com-
ple xas, mas, sem dú vi da, en tre elas, des ta ca-se o fe-
nô me no da im pu ni da de. Como diz a com ba ti va ju í za
De ni se Fros sard, do Rio de Ja ne i ro: ”en tre nós o cri-
me com pen sa“, pois é mu i to re du zi da a pro ba bi li da de
de o cri mi no so vir a ser pre so, e, se pre so, cum prir
pena subs tan ci al.

É evi den te, quan do se exa mi na de per to a ques-
tão da im pu ni da de, a ne ces si da de de se pro ce der a
im por tan tes avan ços e aper fe i ço a men tos que su pe -
rem os pon tos fra cos na en gre na gem po li ci al e ju di -
ciá ria. Isso exi gi rá enor me mo bi li za ção dos Go ver nos
es ta du a is e mes mo do Go ver no fe de ral. Tam bém o
Con gres so Na ci o nal terá que par ti ci par na for ma de
nova le gis la ção.

Não que os par la men ta res te nham es ta do in di -
fe ren tes ao tema. Ao con trá rio: tra mi tam no Con gres -
so per to de 250 pro je tos ati nen tes à se gu ran ça pú bli -
ca. Mas é pre ci so, ago ra, dar um sen ti do prá ti co a es-
sas pro pos tas, con so li dan do-as e or ga ni zan do-as se-
gun do as cor re tas pri o ri da des. É o que co me çou a fa-
zer a re cém-ins ta la da co mis são mis ta es pe ci al do
Con gres so que está tra tan do da ques tão.

São mu i tos os pon tos a abor dar na cura da epi-
de mia de cri mi na li da de: a efi ciên cia das po lí ci as e do
Ju di ciá rio; a cor rup ção que in ter fe re no fun ci o na men -
to des sas ins ti tu i ções; a ques tão dos pre sí di os fe de -
ra is es pe ci a is; a re for ma ins ti tu ci o nal das po lí ci as,
sua me lhor in te gra ção ou mes mo uni fi ca ção; as ne-
ces sá ri as mu dan ças na Lei de Exe cu ção Pe nal.

É pre ci so me xer nas po lí ci as para que fun ci o -
nem me lhor. Mas tam bém é ne ces sá rio dar con di ções 
ao po li ci al: sa lá rio, tre i na men to, bons pla nos de be ne -
fí ci os. Tal vez a ini ci a ti va pri va da pos sa aí con tri bu ir,
ins ti tu in do fun da ções de as sis tên cia aos po li ci a is e às
suas fa mí li as.

É pre ci so dar apo io ma te ri al e mo ral à po lí cia
para que ela pos sa en fren tar os pre da do res da so ci e -
da de, os cri mi no sos que tan to cus tam ao Bra sil em
ter mos de so fri men to. O cri me, ao se or ga ni zar, e
cada vez ou sar mais, exi ge que a so ci e da de e suas
ins ti tu i ções se or ga ni zem com mais efi cá cia.

Nis so tudo, não se pode es que cer o va lor do
pro fis si o nal de se gu ran ça. Nes sa pro fis são, lida-se
com o que há de pior no ser hu ma no. É ati vi da de de
ris co, es tres san te. Cu i dar da vida e da pro pri e da de,
con vi ver com a vi o lên cia e a to tal imo ra li da de é uma
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car ga que exi ge com pen sa ções à al tu ra. Como em
ou tros pa í ses, de ve mos pen sar em dar ao po li ci al
con di ções atra en tes e es pe ci a is de apo sen ta do ria,
de aces so à edu ca ção. Só as sim te re mos bons com-
ba ten tes nes sa guer ra.

O País já gas ta mu i to com se gu ran ça. O cri me já
cus ta mu i to caro à so ci e da de, cer ca de 8% do PIB ao
ano. Ago ra é pre ci so gas tar um pou co mais, po rém
exi gin do re sul ta dos mu i to me lho res e, afi nal, re du zir o
pre ju í zo que nos ca u sa a to dos a cri mi na li da de des-
con tro la da.

Uma área onde ca bem mu i tos aper fe i ço a men -
tos é a da in te li gên cia, a da co le ta e re gis tro or ga ni za -
do de in for ma ções re fe ren tes à cri mi na li da de e aos
cri mi no sos. É pre ci so in ves tir em uma rede de in for -
ma ções, na qual os di ver sos cen tros pos sam tro car
da dos en tre si, com agi li da de. As in ves ti ga ções em
qual quer pon to do Bra sil de vem ter o apo io des ses
cen tros. Isso exi ge tec no lo gia e co or de na ção.

Deve exis tir um sis te ma na ci o nal in te gra do de
in te li gên cia, abran gen te, ati vo, efi caz. Não é pos sí vel
con ti nu ar como ago ra, em que o Go ver no fe de ral tra ta 
de cri mes fe de ra is, o es ta du al, de cri mes es ta du a is, e
a ví ti ma fica à mer cê dos ban di dos e da bu ro cra cia.

Cla ro, nis so tudo não deve ser es que ci do o ne-
ces sá rio e cons tan te avan ço na su pe ra ção de nos sas 
ma ze las so ci a is. Cri an ças mal su per vi si o na das pela
es co la e pela fa mí lia, ou que nem têm es co la e fa mí -
lia, em pou cos anos po dem se trans for mar em sol da -
dos a ser vi ço de qua dri lhas. Te mos de re cru tá-las
para a so ci e da de ci vi li za da, an tes que se jam en ga ja -
das pela bar bá rie.

Sr. Pre si den te, o Le gis la ti vo, os ou tros Po de res,
a so ci e da de pre ci sam agir com bom sen so, as me di -
das de vem ser ra ci o na is, bem pen sa das. Nada de
pro vi dên ci as de afo ga di lho, to ma das sob a co mo ção
do mo men to, sob pres são po lí ti ca pas sa ge i ra, mo-
men tâ nea. É pre ci so va lo ri zar a ação per ma nen te,
con ti nu a da, mes mo to ma das as me di das ur gen tes
que se fa zem ne ces sá ri as.

Uma das ações per ma nen tes será sem pre a va-
lo ri za ção da fun ção po li ci al, como ve mos acon te cer
em pa í ses que nos po dem ser vir de mo de lo. É den tro
des se es pí ri to que ha ve re mos de su pe rar a bar bá rie
que os ban di dos te i mam em fa zer avan çar en tre nós.
É com ener gia e equi lí brio que fa re mos pre va le cer a
ci vi li za ção, a or dem nas ci da des, a tran qüi li da de dos
ci da dãos e das fa mí li as.

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, gos ta ria de

pro fe rir al gu mas bre ves pa la vras so bre a Fi nan ci a -
do ra de Estu dos e Pro je tos, a FINEP, apro ve i tan do
a opor tu ni da de de me ter che ga do às mãos seu Re la -
tó rio de Ati vi da des.

Como sa be mos, a FINEP é a agên cia do Mi nis -
té rio da Ciên cia e Tec no lo gia para o de sen vol vi men to
tec no ló gi co. A FINEP, en tre uma de suas fun ções,
cum pre o pa pel de se cre ta ria exe cu ti va do Fun do Na-
ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co,
fun do des ti na do a fi nan ci ar o de sen vol vi men to ci en tí -
fi co e tec no ló gi co do País, em sua ver ten te pú bli ca.
Con tan do com re cur sos pró pri os e com os re cur sos
do men ci o na do fun do, a FINEP, ao lon go de seus 33
anos de exis tên cia, tem ana li sa do, apro va do e fi nan -
ci a do pro je tos em Pes qui sa & De sen vol vi men to. Os
pro je tos fi nan ci a dos po dem ser tan to das uni ver si da -
des e cen tros de pes qui sa pú bli cos quan to das em-
pre sas pri va das na ci o na is. Mu i tas ve zes os pro je tos
são le va dos a cabo em par ce ria das em pre sas com
as uni ver si da des.

O ano pas sa do, 2000, foi um ano im por tan te
para a FINEP. Foi o ano em que a FINEP re sol veu re-
ver seu pa pel na so ci e da de, dan do se qüên cia prá ti ca
a dis cus sões que vi nham dos anos an te ri o res, mu i to
em fun ção da aná li se das trans for ma ções por que
pas sou e ain da está pas san do a eco no mia bra si le i ra
na úl ti ma dé ca da do sé cu lo que se fin dou, os anos 90.
Foi a úl ti ma dé ca da o pe río do em que a eco no mia
bra si le i ra se abriu mais for te men te ao ex te ri or, em
que vá ri as em pre sas pú bli cas fo ram pri va ti za das, cri-
an do-se um mer ca do in ter no mais di nâ mi co, me nos
pro te gi do, mais ex pos to à con cor rên cia ex ter na. Nes-
se novo ce ná rio, em que o pro ces so de glo ba li za ção
vai exi gin do de nos sas em pre sas ma i or con te ú do tec-
no ló gi co, au men tou mu i to a im por tân cia da ino va ção.
Cada vez mais, é ne ces sá rio, para so bre vi ver no mer-
ca do, que as em pre sas bra si le i ras te nham ca pa ci da -
de de, com ra pi dez e efi ciên cia, bus car as so lu ções
tec no ló gi cas de man da das por seus cli en tes.

Com o ob je ti vo de es tar pre pa ra da para seus
no vos de sa fi os, a FINEP, no ano pas sa do, re or ga ni -
zou sua ad mi nis tra ção, com ba teu a ina dim plên cia
nos fi nan ci a men tos con ce di dos, deu iní cio à re no va -
ção de seus qua dros fun ci o na is e pas sou a ad mi nis -
trar re cur sos mais ex pres si vos. Os cri té ri os para con-
ces são de fi nan ci a men to à Ciên cia & Tec no lo gia e à
Pes qui sa & De sen vol vi men to, fi na li da de pre cí pua da
agên cia, tor na ram-se mais de fi ni dos e mais cla ros.
Deu-se ên fa se ain da ma i or à fa ci li ta ção da in te ra ção
en tre em pre sas e uni ver si da des, um dos ca mi nhos
mais efi ca zes para se trans for mar ra pi da men te co-
nhe ci men to em pro du tos. A FINEP tam bém, com
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mais in ten si da de, pas sou a ope rar por meio de par ce -
ri as: com o SEBRAE, com o BNDES, com o CNPq,
com o BID, com a CNI e as fe de ra ções es ta du a is da
in dús tria, com o IPT, com a BOVESPA, com a Asso ci -
a ção de Incu ba do ras, a ANPROTEC, e com ou tras
en ti da des.

Men ção es pe ci al me re ce o ad ven to de uma no-
vi da de na área de Ciên cia & Tec no lo gia, que são os
fun dos se to ri a is.

Os fun dos se to ri a is – ini ci a ti va do Po der Exe cu -
ti vo, pro je to for mu la do pelo Mi nis té rio da Ciên cia e da
Tec no lo gia e apro va do pelo Con gres so Na ci o nal no
ano pas sa do, para en trar em vi gor este ano – es tão
re vo lu ci o nan do a ges tão de Ciên cia & Tec no lo gia no
País e co lo can do à dis po si ção do Mi nis té rio da Ciên-
cia e Tec no lo gia um mon tan te de re cur sos nun ca vis-
to an tes. A fon te de re cur sos é di ver sa. Par te vem da
ta xa ção de em pre sas que atu am em áre as de con-
ces são pú bli ca, par te de em pre sas que es tão sob a
tu te la de al gu ma agên cia de de sen vol vi men to, par te
do pa ga men to de im pos to de ren da so bre ro yal ti es
en vi a dos ao ex te ri or, par te do pa ga men to de com-
pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur sos na-
tu ra is, como é o caso do pe tró leo, par te da con tri bu i -
ção de in ter ven ção de do mí nio eco nô mi co.

O fato é que tais re cur sos, a par tir des te ano, es-
tão fa zen do par te do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co e, por tan to, es tão sen-
do ge ri dos pela FINEP. Atu al men te são dez os fun dos
se to ri a is: o Ver de-Ama re lo, o de ma i or vo lu me de di-
nhe i ro, des ti na do a fi nan ci ar a in te ra ção en tre em pre -
sas e uni ver si da des; o de Te le co mu ni ca ções; o de Pe-
tró leo; o de Infra-Estru tu ra; o de Ener gia; o de Infor-
má ti ca; o de Re cur sos Hí dri cos, o de Trans por tes; o
Espa ci al; e o Mi ne ral. Há obri ga to ri e da de de se apli-
car cer ca de 30% dos re cur sos dos fun dos nas re-
giões me nos de sen vol vi das.

Por con ta dos fun dos se to ri a is, o Fun do Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co, que
foi cri a do no fi nal da dé ca da de 60, está ten do, a seu
dis por, re cur sos no vo lu me ab so lu ta men te iné di to de
700 mi lhões de re a is, que es tão ins cri tos no Orça-
men to Ge ral da União para este ano. Para se ter idéia,
o Fun do Na ci o nal, em 2000, de sem bol sou 200 mi-
lhões de re a is, o que já ti nha sido um in cre men to con-
si de rá vel de re cur sos em re la ção aos gas tos anu a is
his tó ri cos, sem pre aba i xo de 100 mi lhões.

Para ter mi nar, men ci o no tam bém dois im por tan -
tes pro je tos da FINEP: o INOVAR, que atua na área
de ca pi tal de ris co e tem sido fun da men tal para as
em pre sas emer gen tes de base tec no ló gi ca, in clu si ve
dis pon do de ex ce len te sí tio na in ter net; e o PROGEX

Na ci o nal, lan ça do no fi nal do ano pas sa do para apo i -
ar as ex por ta ções de pe que nas e mé di as em pre sas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é re con -
for tan te para o País po der con tar, na área es tra té gi ca
de Ciên cia & Tec no lo gia, com uma agên cia da qua li -
da de da Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos, a
FINEP.

Nes te mo men to cru ci al da his tó ria, em que as
no vas tec no lo gi as en tram com toda a for ça no mun do
em pre sa ri al, em que as bar re i ras de pro te ção co mer -
ci al vão sen do der ru ba das no mun do todo sob a égi de 
da OMC, em que a Tec no lo gia da Infor ma ção vai mol-
dan do de for ma ine xo rá vel e ir re ver sí vel cada um dos
mí ni mos as pec tos da vida em so ci e da de; nes te mo-
men to, po de mos ter a cer te za de que o Bra sil não
está en tre gue aos ven tos do aca so e não joga com
sua sor te. Um apo io iné di to, em ter mos fi nan ce i ros e
em ter mos de pro pos tas ino va do ras, tem sido dado
ao se tor na ci o nal de Ciên cia & Tec no lo gia. E aos que
te i mam em re pe tir que o Bra sil não dis põe de po lí ti ca
in dus tri al, está aí a com pe ten te atu a ção da FINEP,
en tre ou tras agên ci as de go ver no, a des men tir essa
vi são equi vo ca da.

Nos sas em pre sas de base tec no ló gi ca têm con-
ta do com apo io des de os es tá gi os ini ci a is de seu de-
sen vol vi men to, den tro de nos sas pos si bi li da des como
País de eco no mia emer gen te. Quem se der ao tra ba -
lho de co lo car os olhos no Re la tó rio de Ati vi da des da
FINEP 2000 vai ver uma lis ta ex ten sa de em pre sas
cu jos pro je tos tem sido apo i a dos com re cur sos, em
vá ri os Esta dos bra si le i ros. A uni ver si da de, por sua
vez, não tem sido es que ci da, apos tan do a agên cia,
cor re ta men te, na ma i or in te ra ção uni ver si da de-em -
pre sa, den tro do que hoje se faz, nos pa í ses mais
avan ça dos tec no lo gi ca men te, em Pes qui sa & De sen -
vol vi men to.

Por tan to, só me res ta dar os pa ra béns à FINEP
pelo que tem fe i to de po si ti vo em fa vor do País. Ha ve -
re mos de ven cer a luta pela com pe ti ti vi da de in ter na ci -
o nal e de au men tar nos sas ações e nos sos re cur sos
des ti na dos à Ciên cia & Tec no lo gia. O Bra sil con ta
com a FINEP para atin gir tais ob je ti vos.

Era o que ti nha a di zer.
NOTA:
Qu a se to das as in for ma ções, com ex ce ção so-

bre as do fi nan ci a men to dos fun dos se to ri a is, fo ram
re ti ra das do Re la tó rio de Ati vi da des da FINEP para o
ano 2000.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Bra sil não é
mais um país só de jo vens. O nú me ro de pes so as ido-
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sas já está be i ran do os 15 mi lhões. Ape sar des ses
nú me ros alar man tes, são mu i to pou cos os Esta dos e
Mu ni cí pi os bra si le i ros que cri a ram os Con se lhos de
Ido sos, ór gãos fun da men ta is para tra tar dos pro ble -
mas re la ci o na dos com o en ve lhe ci men to hu ma no!

A Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, que te-
nho a hon ra de pre si dir, vin cu la da à Co mis são de
Assun tos So ci a is, além de mu i tos ou tros as sun tos re-
la ti vos a re in te gra ção dos ido sos na so ci e da de, de ci -
diu co lo car có pi as de Pro je tos de Lei à dis po si ção das
Se nho ras e dos Se nho res Se na do res para que as en-
vi em aos Go ver na do res de seus Esta dos, as sim
como para os Pre fe i tos Mu ni ci pa is e Pre si den tes das
Câ ma ras de Ve re a do res, com vis tas à im ple men ta -
ção de uma po lí ti ca es ta du al do ido so com a cri a ção
de Con se lhos Esta du a is e Mu ni ci pa is de Ido sos.

Alguns par la men ta res, es pe ci al men te os mem-
bros da Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, já en vi a -
ram para os seus Esta dos os pro je tos para que se jam
cri a das leis ins ti tu in do po lí ti cas para os Ido sos. Além
do To can tins, Acre, Ro ra i ma, Ser gi pe, Pará, Ama pá, e
Ba hia te mos in for ma ções de que o Ama zo nas tam-
bém já es tão agin do para a cri a ção de Con se lhos Mu-
ni ci pa is e Esta du al do ido so. 

A cri a ção dos Con se lhos es ta du a is e mu ni ci pa is 
deve acon te cer em to das as uni da des da Fe de ra ção,
para que as pes so as en ve lhe ci das re con quis tem sua
ci da da nia ple na, sen do re in te gra das à fa mí lia e à so-
ci e da de, vol tan do a ter uma ma i or par ti ci pa ção nas
ati vi da des das co mu ni da des onde vi vem.

Para o meu Esta do, o To can tins, en vi ei as pro-
pos tas de cri a ção dos Con se lhos para os 139 Pre fe i -
tos e para os 139 Pre si den tes de Câ ma ra de Ve re a -
do res. Te nho in for ma ções de que mu i tos mu ni cí pi os
já es tão tra ba lhan do para a im ple men ta ção dos Con-
se lhos Mu ni ci pa is.

O Mu ni cí pio de Xam bi oá, no nor te do To can tins,
no cha ma do Bico do Pa pa ga io, en vi ou-me có pi as da
Lei cri an do o Con se lho Mu ni ci pal do Ido so, e, para
gran de sa tis fa ção nos sa, tam bém o de cre to de S. Exª
o Ilus tre Pre fe i to Wil mar Mar tins Le i te Jú ni or, onde
são no me a dos os Se nho res Con se lhe i ros Mu ni ci pa -
is.

Apro ve i to este mo men to para fe li ci tar o com pe -
ten te Pre fe i to de Xam bi oá e, tam bém, para de se jar
uma pro fí cua ges tão para os mem bros Con se lhe i ros,
que são os se guin tes: 

Ti tu la res: Dr. João Lo pes Ma cha do; Mi guel
Pe re i ra da Sil va; Adé lia Aze ve do Mi lho mem, Ma ria
da Luz; Ione San ti a go Le i te; Ma ria de Fran ça Fe i -
to sa e Ire ne Alves Mar tins.

Tam bém as nos sas con gra tu la ções aos Con se -
lhe i ros Su plen tes: José So bri nho; Antô nia Arcan jo
Vaz; Ana Vaz da Sil va, João Bar be i ro; Re gi na Ma-
ria Fer re i ra; Sil va na Car do so de Je sus e Zil ma Fer-
re i ra.

Po de mos cons ta tar que se tra ta de pes so as mu-
i to ilus tres, dig nas e in te res sa das em tra ba lhar pela
re in te gra ção so ci al das pes so as en ve lhe ci das, so bre
as qua is sa be mos que de di ca rão o me lhor de si na
luta de to dos nós em be ne fí cio do ido so. 

Ao enal te cer a ini ci a ti va do Pre fe i to Mu ni ci pal de
Xam bi oá, no To can tins, Sr. Pre si den te, nós, os mem-
bros da Sub co mis são Per ma nen te do Ido so do Se na -
do Fe de ral, es pe ra mos re ce ber in for ma ções de ou-
tros Esta dos e Mu ni cí pi os do Bra sil, so bre a cri a ção,
im plan ta ção e fun ci o na men to de Con se lhos Esta du a -
is e Mu ni ci pa is de Ido sos.

Se gun do pro je ções ba se a das nas ta xas atu a is
de na ta li da de e mor ta li da de, o Bra sil, den tro de vin te
anos, terá a sex ta po pu la ção ido sa do mun do. O tra-
ba lho de re in te gra ção so ci al do ido so co me ça nos
mu ni cí pi os. Essa re a li da de pre ci sa ser mais di vul ga -
da, para que os nos sos Pre fe i tos e Ve re a do res cri em
Cen tros de Con vi vên cia, Gru pos, Asso ci a ções, Con-
se lhos e tudo o mais que pos sa aju dar as pes so as en-
ve lhe ci das a des fru ta rem de uma me lhor con di ção de
vida, me lho ran do as sim a auto es ti ma de les. É dan do
opor tu ni da de de par ti ci pa ção a eles que os re in te gra -
re mos à ci da da nia.

É tão gra ve o pro ble ma do ido so no Bra sil que,
se não agir mos logo, den tro de um cur to es pa ço de
tem po, te re mos, além de cri an ças de rua, ido sos pe-
ram bu lan do, de sam pa ra dos, aban do na dos, tan to nas
ci da des como no meio ru ral.

O nos so país pos sui leis mo der nas, das mais
com ple tas exis ten tes no mun do. O que está fal tan do é
o cum pri men to des sas leis; é a co lo ca ção do pro ble -
ma do ido so como pri o ri da de nas me tas de go ver no,
tan to mu ni ci pa is, como es ta du a is e Fe de ral

E o Bra sil é um país pri vi le gi a do, ain da, na ques-
tão de ido sos re co lhi dos a asi los e si mi la res. Hoje
con ta mos com 99% da po pu la ção ido sa ain da vi ven -
do com suas fa mí li as. A Lei 8.842, de 4 de ja ne i ro de
1994, ins ti tu iu a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so; nos sa
Cons ti tu i ção de 1988, nos ar ti gos 229 e 230 de fi nem
com cla re za as res pon sa bi li da des da po pu la ção bra-
si le i ra em re la ção aos cu i da dos com os ido sos.

Em ní vel fe de ral, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res, é de fun da men tal im por tân cia a cri a ção e im ple -
men ta ção do Conselho Nacional do Idoso. Esse Con-
se lho só po de rá ser cri a do por ini ci a ti va do Po der
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Exe cu ti vo. De vi do a esse fa tor, a Sub co mis são Per-
ma nen te do Ido so des ta casa, já so li ci tou au diên cia
com Sua Exce lên cia o Mi nis tro da Jus ti ça, Dou tor Alu-
í sio Nu nes Fer re i ra, para su ge rir a im plan ta ção, no
seu Mi nis té rio, des se im por tan te Con se lho. 

Aliás, já es ti ve mos com a Se cre tá ria Na ci o nal
de Assis tên cia So ci al e res pon sá vel pela Po lí ti ca Na-
ci o nal do Ido so, Dou to ra Wan da Engel, que de fen de a
cri a ção do Con se lho Na ci o nal do Ido so no Mi nis té rio
da Jus ti ça.

Esse ór gão, o Con se lho Na ci o nal do Ido so, Se-
nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, a
par tir de sua im plan ta ção, será o res pon sá vel pela fis-
ca li za ção da Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so. Esse é um fa-
tor im por tan te e o mo ti vo prin ci pal para que ele não
seja cri a do no Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia 
So ci al. Como é que um ór gão su bor di na do ao Mi nis -
té rio da Pre vi dên cia, vai fis ca li zar a atu a ção des se
Mi nis té rio? 

O nos so país já pos sui a Po lí ti ca Na ci o nal do
Ido so. Ape nas está fal tan do a cri a ção e im plan ta ção
do Con se lho Na ci o nal do Ido so, que é a ma i or ”ban-
de i ra“ da Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, no Se-
na do Fe de ral. 

Esta mos agin do para que o Po der Exe cu ti vo en-
vie um Pro je to de Lei para o Con gres so Na ci o nal, pro-
pon do a cri a ção des se Con se lho. Che gan do aqui, te-
mos a mais ab so lu ta cer te za, tra mi ta rá em re gi me de
ur gên cia, tal a sua im por tân cia para a vi a bi li za ção da
re in te gra ção com ple ta do ido so na so ci e da de.

É o que te mos para o mo men to.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no va men te a
per cep ção de uma onda de vi o lên cia in va de as re da -
ções de rá di os, jor na is e te le vi sões. Apa ren te men te, o
ano de 2002 ini ci ou sob o sig no de uma cri mi na li da de
ja ma is vis ta. Mas será que é isso mes mo? Será que a
cri mi na li da de, de fato, au men tou tão acen tu a da men -
te? Ou ape nas cres ceu a sua di vul ga ção? Lon ge de
mim res pon sa bi li zar a im pren sa pela onda de cri mes
vi o len tos. Mas – to dos sa be mos – é co mum em uma
so ci e da de como a nos sa vol tar mos o foco para um
de ter mi na do pon to e aí nos de ter mos de ma si a da -
men te, es que cen do tudo o mais. É como se os pro ble -
mas do País se re su mis sem aos se qües tros, as sal -
tos, rou bos, con tra ban do. 

A atu al onda de no tí ci as e co men tá ri os de au to -
ri da des go ver na men ta is e po lí ti cos de ma ne i ra ge ral
se deve ao cru el as sas si na to de Cel so Da ni el, en tão
pre fe i to do mu ni cí pio de San to André. Não faz mu i to
tem po foi se qües tra da a fi lha do apre sen ta dor Síl vio

San tos e, pos te ri or men te, a pró pria re si dên cia do co-
mu ni ca dor foi in va di da pelo mes mo se qües tra dor,
que o man te ve re fém por al gu mas ho ras. Um ban di do
que, pre so, veio a fa le cer, re cen te men te, em cir cuns -
tân ci as mis te ri o sas. 

A epi só di os como esse o no ti ciá rio tem dado
am pla co ber tu ra. Esse é o ver da de i ro ”re a lity show“ e
não a Casa dos Artis tas ou o Big Brot her. Di vul gar a
vi o lên cia dá ”ibo pe“, ven de jor na is.

Enfim, re i te ro, não é a im pren sa a res pon sá vel
pela onda de vi o lên cia. Ela ape nas se en car re ga de
no ti ciá-la e tra zer para a cena pú bli ca os hor ro res que
as so lam a nos sa so ci e da de des de mu i to tem po. E
não ape nas nos úl ti mos me ses.

Mas um dos re sul ta dos des ses ho lo fo tes lan ça -
dos so bre a cri mi na li da de é a co bran ça que se faz às
au to ri da des go ver na men ta is. Uma co bran ça mu i to
jus ta, por si nal. 

A so ci e da de re quer com mu i ta ên fa se que o po-
der cons ti tu í do seja ca paz de pro te gê-la. Exi ge, pois,
mais po li ci a men to nas ruas. Re cla ma a pu ni ção dos
cul pa dos por tais cri mes. Ou seja, quer que a po lí cia
seja efi caz e efi ci en te para in ves ti gar, iden ti fi car cul-
pa dos, cap tu rá-los e en tre gá-los nas mãos da Jus ti ça. 
Mu i to jus tas to das es sas re i vin di ca ções da so ci e da -
de, que quer ter tran qüi li da de para se lo co mo ver, para
ir tra ba lhar, para vol tar ao re ces so de seu lar em se-
gu ran ça.

Entre es sas re i vin di ca ções vem o pe di do de am-
pli a ção das pe nas ou mes mo a cri a ção de no vas mo-
da li da des de pe nas para de ter mi na dos cri mes. Eis
um pon to que me re ce nos sa ma i or re fle xão.

Eu in da go aos Se nho res e às Se nho ras: será
que a vi o lên cia, mais es pe ci fi ca men te, a cri mi na li da -
de no Bra sil se deve à ine xis tên cia de leis pe na is? Ou
será que as pe nas são ex ces si va men te bran das e,
por isso, es ti mu lam a cri mi na li da de?

Di an te da atu al onda de vi o lên cia co men tou-se
a ado ção da pri são per pé tua como um meio de de-
ses ti mu lar o cri me. Mas nem essa nem ou tra me di da
mais drás ti ca po de rá ser ado ta da sem al te rar a nos sa 
Cons ti tu i ção, que de ter mi na não po der ha ver pe nas
de mor te, de ca rá ter per pé tuo, de tra ba lhos for ça dos,
de ba ni men to ou pe nas cru éis (art. 5º, Inci so XLVII).

Devo lem brar que, não faz mu i to tem po, foi apro-
va da lei so bre cri mes he di on dos, pre ven do pe sa das
pe nas para se qües tra do res, nar co tra fi can tes, etc.
Mas, in fe liz men te, o que se tem vis to é o au men to
des ses cri mes; e não sua di mi nu i ção.

Na atu al onda de de nún ci as so bre a vi o lên cia,
não fal ta ram, tam bém, ata ques ao Ju di ciá rio, que se-
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ria de ma si a do len to e, por isso, aca ba ria por man ter
im pu nes al guns cri mi no sos.

Gos ta ria de di ver gir de quem afir ma que o nos-
so prin ci pal pro ble ma se jam as leis pe na is; ou mes mo 
a apli ca ção ju di ci al des sas leis. Dis cor do, por tan to,
des sa ân sia le gi fe ran te, de cri ar no vas leis, de vo tar
não sei quan tos pro je tos (exis tem 180 de les tra mi tan -
do no Con gres so), de ma ne i ra rá pi da, como se isso
fos se re sol ver o pro ble ma. Não me re cu so a vo tar
qual quer lei. Seja ela so bre se gu ran ça, seja para mo-
di fi car pe nas ou o que quer que seja. O pa pel do par-
la men to é le gis lar. Cri ar no vas leis quan do for ne ces -
sá rio ou mo di fi cá-las, se for o caso.

Nes te caso es pe cí fi co, no en tan to, tor na-se ne-
ces sá rio ou vir a so ci e da de or ga ni za da: OAB, CNBB,
Enti da des de Di re i tos Hu ma nos, etc, bem como o po-
der ju di ciá rio e go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, ob-
je ti van do co lher su ges tões, pro pos tas de que de ram
cer tos, sis te ma ti zan do e vo tan do ra pi da men te as pro-
pos tas em que hou ver con sen so. Caso con trá rio temo
que o pro ces so ”em per re“, face a sua com ple xi da de
de di ver gên ci as.

Con tu do, de ve mos ter sem pre ca u te la di an te
das es ta tís ti cas. E es ta tís ti cas (nem sem pre con fiá ve -
is) não têm fal ta do no no ti ciá rio. Mas gos ta ria de ci tar
ape nas es tas: de acor do com o cen so pe ni ten ciá rio
de 1994, exis ti am 275.000 (du zen tos e se ten ta e cin-
co mil) man da tos de pri são não cum pri dos; em 2000,
ha via 211.000 pes so as pre sas, para uma ca pa ci da de
de 155.000 va gas.

Ou seja, não é pela fal ta de leis ti pi fi can do cri-
mes e pe nas a eles apli cá ve is que de lin qüen tes de i -
xa ram de ser acu sa dos; não foi por len ti dão da Jus ti ça 
que de i xa ram de ser con de na dos. Então, onde re si de
o pro ble ma, se não na fal ta de ca pa ci da de po li ci al do
Esta do?

Gos ta ria de re lem brar aqui um caso tí pi co de
apro va ção de uma lei na área de se gu ran ça pú bli ca,
que até hoje não se mos trou efi caz. Tra ta-se da Lei
10.029, de 10 de ou tu bro de 2000. De que tra ta essa
lei? Ela cria o ser vi ço au xi li ar e vo lun tá rio nas Po lí ci as 
Mi li ta res e Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res com pa ga -
men to men sal. E qual era seu ob je ti vo? Inten ta va-se
cri ar um ser vi ço de vo lun tá ri os ci vis nas cor po ra ções
de po lí cia mi li tar e de bom be i ros mi li ta res. Tais vo lun -
tá ri os se ri am uti li za dos em ser vi ços bu ro crá ti cos e li-
be ra ri am sol da dos para as ruas, para as ações de se-
gu ran ça pú bli ca. Ale ga va-se, ain da mais, que tal lei
pos si bi li ta ria a ab sor ção até 100 mil pes so as (jo vens
en tre 18 e 23 anos) de sem pre ga das.

Essa lei, por si nal, con tra ri a va duas gran des po-
lí ti cas pú bli cas co lo ca das em mar cha no país: a do

ser vi ço vo lun tá rio em ge ral e a dos cor pos de bom be i -
ros vo lun tá ri os. Por quê? Por que cri a va a fi gu ra da re-
mu ne ra ção men sal para os vo lun tá ri os das cor po ra -
ções mi li ta res e de bom be i ros. Com isso, de ses ti mu -
la va os de ma is ser vi ços vo lun tá ri os de fato (isto é,
não re mu ne ra dos) e de ses ti mu la va os cor pos de
bom be i ros vo lun tá ri os de fato (não re mu ne ra dos) cri-
a dos em di ver sos mu ni cí pi os, prin ci pal men te em
San ta Ca ta ri na. Cor pos de Bom be i ros Vo lun tá ri os
que, por si nal, têm sido a res pos ta dos mu ni cí pi os à
fal ta de es tru tu ra pú bli ca con tra in cên di os e ca la mi da -
des pú bli cas. To dos sa be mos que, por ser de ini ci a ti -
va do Go ver no do Esta do, são pou quís si mos os mu ni -
cí pi os com Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res. Essa so lu -
ção en con tra da em San ta Ca ta ri na, uma so lu ção co-
mu ni tá ria e vo lun tá ria, tem fun ci o na do mu i to bem.
Uma pro va de que não se pode cons ti tu ir um sis te ma
de se gu ran ça pú bli ca sem a par ti ci pa ção da co mu ni -
da de.

Pas sa do mais de um ano da apro va ção da lei
dos ”vo lun tá ri os re mu ne ra dos“, eu in da go: quan tos
mu ni cí pi os, de fato, lan ça ram mão des sa lei? Qu an -
tos jo vens fo ram ab sor vi dos por tais ser vi ços? Qu an -
tos po li ci a is a mais pas sa ram a pa tru lhar as ruas?
Não te nho o le van ta men to, mas du vi do que te nha mu-
da do al gu ma co i sa. Por quê? Por que essa lei não era,
afi nal, tão im pres cin dí vel, ou não hou ve in te res se na
sua im ple men ta ção?

Alguém já pa rou para in da gar so bre o mon tan te
de re cur sos apli ca dos na área de se gu ran ça? Sal vo
en ga no, o atu al re gi me de aper to fis cal tem re du zi do
os gas tos em to dos os se to res. Será que com o se tor
de se gu ran ça pú bli ca tem sido di fe ren te? Será que
po li ci a is (ci vis e mi li ta res) têm re ce bi do uma re mu ne -
ra ção con dig na com o tra ba lho que exer cem? Esta rão 
as se cre ta ri as de se gu ran ça de vi da men te apa re lha -
das para com ba ter o cri me? Dis po rão os po li ci a is de
equi pa men tos mo der nos para au xi li a rem nas in ves ti -
ga ções? Será que con ta mos com ser vi ços de in te li -
gên cia e in for ma ção ca pa zes de pla ne jar ações pre-
ven ti vas con tra o cri me ou lo ca li zar cri mi no sos por
me i os so fis ti ca dos? Temo, po rém, que a res pos ta
para es sas in da ga ções seja ne ga ti va.

Pen so que não é pos sí vel com ba ter a vi o lên cia
sem o com pro me ti men to da so ci e da de em di ver sas
ações. Ações que vão do po li ci a men to co mu ni tá rio à
pre ven ção fe i ta por meio de po lí ti cas so ci a is com pen -
sa tó ri as.

Antes de tudo, cum pre, dis tin guir os cri mes
como se qües tro, trá fi co de dro gas e la va gem de di-
nhe i ro, da de lin qüên cia (pe que nos fur tos) mo ti va dos
pela mi sé ria.
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O cri me or ga ni za do só será com ba ti do com um
apa re lho de Esta do com pe ten te e efi ci en te, que lan ce 
mão de to dos os re cur sos para lo ca li zar cri mi no sos.
Eu me per gun to: como foi pos sí vel aos Esta dos Uni-
dos lo ca li za rem e blo que a rem os re cur sos dos ter ro -
ris tas após o aten ta do de 11 de se tem bro? Será que
an tes não ti nham os me i os? Ou será que lhes fal ta va
mo ti va ção? Com tan tos bi lhões ge ra dos pelo nar co -
trá fi co, será que é im pos sí vel lo ca li zar os res pon sá ve -
is pe las mo vi men ta ções fi nan ce i ras? Sim, Se nho ras
e Se nho res, é pre ci so ir atrás dos ”ban que i ros da dro-
ga“ por que, nes se cam po, não adi an ta pren der os va-
re jis tas. Enquan to não al can ça rem os mag na tas do
nar co trá fi co, de nada adi an ta rá a ação re pres si va aos
pe que nos.

Enfim, Se nho ras e Se nho res, de fen do que o
Con gres so faça o que es ti ver ao seu al can ce. Que
vote as leis que es ti ve rem pron tas para se rem vo ta -
das. Ou seja, as leis so bre as qua is já se cons tru iu
uma base con sen su al. Mas re je i to a po si ção de re fém 

da vi ru lên cia ver bal com que nos ata cam, ao di zer
que fal tam leis ou pe nas mais se ve ras para co i bir o
cri me.

Pro po nho, en tão, que essa dis cus são seja en-
ca mi nha da para a di re ção cor re ta: cum pre aos ges to -
res (mi nis tros, go ver na do res, pre fe i tos) da se gu ran ça 
pú bli ca é que de vem res pon der (com ver bas, pes so al, 
equi pa men tos, ações in te gra das) pela pre ser va ção
da paz nas ci da des. E não sim ples men te que nos ve-
ja mos for ça dos a apro var no vas leis que ve nham a se
re ve lar inó cu as no fu tu ro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en-
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 26 do cor ren te, a
re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos a se guin te
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  Ata da 5ª Sessão Não De li be ra ti va 
em 22 de fevereiro 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. Edi son Lo bão.

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 79, DE 2002
(Nº 113/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 23
da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de 1997, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se-
nhor Luiz Alber to da Sil va, para o car go de Con se lhe i -
ro da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções —
ANATEL.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM  VITAE
(Sin té ti co)

1 – Da dos Pes so a is
Nome: LUIZ ALBERTO DA SILVA
Fi li a ção: Jo a quim Mar cí lio da Sil va e Cé lia Per ru pa -
to da Sil va
Data de Nas ci men to: 8 de ou tu bro de 1933
Na ci o na li da de: bra si le i ra
Pro fis são: Advo ga do
Ende re ço: QL-16, Con jun to 3, Casa 10 – SHIS/Sul
Bra sí lia (DF)
Te le fo ne: Res: 248-4050
Car te i ra de Iden ti da de: 322.597 – SSP/DF

CPF: 001.265.786-72

2 – ESCOLARIDADE
• Cur so de Ba cha re la do, na Fa cul da de de Di re i to da

Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is —
1958/1962

• Cur so de Dou to ra do, na mes ma fa cul da de —
1963/1964

• Dou tou rou-se em 18-12-68, quan do de fen deu tese,
sen do apro va do com a nota 10 (dez)

3 – PRINCIPAIS CARGOS EXERCIDOS
• Pro fes sor de Di re i to Co mer ci al da Fa cul da de de Di-

re i to da UFMG, de mar ço de 1964 a fe ve re i ro de
1972.

• Advo ga do da Te le brás, de se tem bro de 1972 a
mar ço de 1977, sen do, a par tir des sa data, Con sul -
tor Ju rí di co da em pre sa, até maio de 1985.

• Con sul tor Ju rí di co do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, de maio de 1985 a maio de 1990.

• Ge ren te de Pro je tos Espe ci a is, Co or de na dor da
Asses so ria Ju rí di ca e Che fe da Asses so ria Ju rí di ca 
da Se cre ta ria de De sen vol vi men to Re gi o nal da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, su ces si va men te, de se-
tem bro de 1990 a no vem bro de 1992.

• Con sul tor da Re pú bli ca, de no vem bo de 1992 até 
a ex tin ção da Con sul to ria-Ge ral da Re pú bli ca.

• Con sul tor da União, des de a im plan ta ção da Advo-
ca cia-Ge ral da União até 2 de abril de 2001, quan-
do foi exo ne ra do, a pe di do.

• Asses sor Espe ci al do Mi nis tro de Esta do da De fe -
sa, a par tir de 19 de ju nho de 2001.

4 – ÁREAS DE ATUAÇÃO MAIS FREQÜENTES
• Te le co mu ni ca ções em ge ral.
• Con ces são e per mis são de ser vi ços pú bli cos.
• Pri va ti za ções em ge ral.
• Di re i to so ci e tá rio, es pe ci al men te so ci e da des anô-

ni mas.
• Li ci ta ções.

Bra sí lia – DF, 6 de de zem bro de 2001. – Luiz
Alber to da Sil va.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos ser-
vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção e
fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor e
ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter mos 
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8, de 1995.

Art. 23. Os con se lhe i ros se rão bra si le i ros, de re-
pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va do con-
ce i to no cam po de sua es pe ci a li da de, de ven do ser
es co lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e por ele no-
me a dos, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral, nos
ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Es-
tru tu ra.)

MENSAGEM Nº 80, DE 2002
(Nº 102/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
21 a 24 de fe ve re i ro de 2002, em vi si ta ao Re i no da
Su é cia, Esto col mo, por oca sião de re u nião da Rede
de Go ver nan ça Pro gres sis ta.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MENSAGEM Nº 81, DE 2002
(Nº 104/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
24 a 26 de fe ve re i ro de 2002, para re a li zar vi si ta ofi ci al 
à Re pú bli ca da Po lô nia, Var só via.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MENSAGEM Nº 82, DE 2002
(Nº 106/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de

26 a 27 de fe ve re i ro de 2002, para re a li zar vi si ta ofi ci al 
à Re pú bli ca Eslo va ca, Bra tis la va.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

AVISOS

DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 90/2002, de 30 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 22, de 2002, bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men tam,
co mu ni can do que a au di to ria nas obras da Via
Expres sa Sul, em Flo ri a nó po lis, ob je to do Re que ri -
men to nº 672, de 2001, do Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, já se en con tra con tem pla da no Pla no de Au di to ria 
da que le Tri bu nal, e que após o tér mi no dos tra ba lhos
os re sul ta dos dos mes mos se rão en ca mi nha dos a
esta Casa do Con gres so Na ci o nal.

Nº 91/2002, de 30 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 23, de 2002, bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men tam,
co mu ni can do que está sen do re a li za da a au di to ria nas
obras de cons tru ção da BR-282/SC – Flo ri a nó po lis/Di -
vi sa com Argen ti na, ob je to do Re que ri men to nº 673,
de 2001, do Se na dor Ca sil do Mal da ner, e que tão
logo aque le Tri bu nal con clua os seus tra ba lhos os re-
sul ta dos dos mes mos se rão en ca mi nha dos a esta
Casa do Con gres so Na ci o nal.

Os Avi sos fo ram en ca mi nha dos, em
có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos fi ca rão na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a ma ni fes ta -
ção do Tri bu nal de Con tas da União.

AVISO

DO MINISTRO-RELATOR DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 12/2001, de 20 de de zem bro de 2001, co mu -
ni can do que será re a li za da a au di to ria na Com pa nhia
do Me tro po li ta no do Dis tri to Fe de ral, ob je to do Re-
que ri men to nº 662, de 2001, da Se na do ra He lo í sa
He le na, e que tão logo aque le Órgão de li be re so bre a
ma té ria será re me ti da có pia do re la tó rio e da de ci são
ado ta da ao Se na do Fe de ral

O Avi so foi en ca mi nha do, em có pia, à
Re que ren te.

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a ma ni fes ta -
ção do Tri bu nal de Con tas da União.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

São li dos os se guin tes:

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Com meus cum pri men tos e en ca re cen do a V. Exª

se jam ado ta das as pro vi dên ci as per ti nen tes, in for mo
que fi li ei-me ao PTB – Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro
em 5 de ou tu bro de 2001.

Na opor tu ni da de, re no vo a V. Exª mi nhas ex-
pres sões de con si de ra ção. – Se na dor Wel ling ton
Ro ber to.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que re as su mo

mi nhas fun ções de Se na dor da Re pú bli ca, re pre sen -
tan te do Esta do de São Pa u lo pelo Par ti do da So ci al
De mo cra cia Bra si le i ra a par tir des ta data, ten do em
vis ta meu afas ta men to do car go de Mi nis tro de Esta-
do da Sa ú de.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Se na dor José Ser ra.

  O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex-
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dência re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí cio 
nº S/4, de 2002 (nº 5/2002, na ori gem), de 19 do cor-
ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no art. 52,
in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei Mu ni ci -
pal nº 7.673,  de 23 de  mar ço de 1995, e  do  De cre to
nº 9.643, de 10 de maio de 1995, am bos do Mu ni cí pio
de For ta le za/CE, do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga -
men to, da cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão 
pro fe ri do por aque la Cor te, nos au tos do Re cur so
Extra or di ná rio nº 264289, que de cla rou a in cons ti tu ci -
o na li da de do re fe ri do de cre to re gu la men ta dor e do
art. 10 da re fe ri da lei mu ni ci pal que ins ti tu iu gra ti fi ca -
ção so bre pro du ti vi da de para os in te gran tes do qua-
dro de Pro cu ra do res da que le Mu ni cí pio. 

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 19 de fe ve -
re i ro de 2002 e pu bli cou no dia 20 do mes mo mês e

ano, a Me di da Pro vi só ria nº 33, que ”Dis põe so bre os
Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi-
en tal e de Sa ú de Indí ge na, cria a Agên cia Fe de ral de
Pre ven ção e Con tro le de Do en ças – APEC, e dá ou-
tras pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim 
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa-
re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES
Ti tu la res Su plen tes

PMDB
Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL
Ge ral do Althoff José Coê lho
Mo za ril do Ca val can ti Pa u lo Sou to

Blo co (PSDB/PPB)
Ge ral do Melo Fre i tas Neto

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)
José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB
Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PL
José Alen car

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Ino cên cio Oli ve i ra Pa u der ney Ave li no

PSDB
Ju tahy Ju ni or Nar cio Ro dri gues

PMDB
Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT
Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB
Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB
Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)
Miro Te i xe i ra Re gis Ca val can te

*Blo co (PL/PSL)
Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues
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De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no
dia 2 de ou tu bro de 2001, fica es ta be le ci do o se-
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 20-2-2002
– De sig na ção Co mis são: 22-2-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 25-2-2002
– Emen das: até 25-2-2002 (6º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 20-2-2002 a

5-3-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 5-3-2002
– Pra zo na CD: de 6-3-2002 a 19-3-2002(15º ao

28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 19-3-2002
– Pra zo no SF: de 20-3-2002 a 2-4-2002 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 2-4-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,

pela CD:   de 3-4 a 5-4-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir

de: 6-4-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 20-4-2002 **(60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia cmu ni ca ao Ple ná rio que du ran te o pra zo
úni co pre vis to no art. 122, II, b, com bi na do com o
art. 375, in ci so I, do Re gi men to Inter no, fo ram apre-
sen ta das, pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, duas emen das, de au to ria da Se-
na do ra He lo i sa He le na, ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 134, de 2001 (nº 5.483/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o art. 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho – CLT.

As re fe ri das emen das vão à pu bli ca ção no Diá-
rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para dis tri bu i ção
às Se nho ras e aos Se nho res Se na do res, na for ma re-
gi men tal.

A ma té ria vol ta 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, para exa-
me si mul tâ neo do Pro je to e das Emen das.

São as se guin tes as emen das apre-
sen ta das:

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de
2000-CN.
** §7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA Nº 134, DE 2001, NOS TERMOS DO ART.
122, II, B COMBINADO COM O ART. 375, INCISO I,
DO REGIMENTO INTERNO, PERANTE A
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.

EMENDA Nº 1

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 134
de 2001.

Su pri ma-se a ex pres são “ou acor do co le ti vo”
cons tan te dos tex tos da dos pelo art.1º do Pro je to ao
art. 618, ca put e §§ 1º e 2º do De cre to-Lei nº 5.452,
de 1943.

Jus ti fi ca ção

O es co po do pre sen te pro je to é pro mo ver o des-
lo ca men to da nor ma ti za ção das re la ções de tra ba lho
da es fe ra da he te ro no mia para o da nor ma ti za ção au-
tô no ma.

Tra tan do des se úl ti mo pa drão, Ma u rí cio Del ga -
do as si na la que ele “su põe a ple na le gi ti ma ção do
con fli to en tre par ti cu la res, que, me di an te sua ne go ci -
a ção au tô no ma, in duz à cri a ção da nor ma ju rí di ca”. E
acres cen ta:

“A nor ma pro duz-se, de fato, a par tir
da So ci e da de ci vil, me di an te(e a di nâ mi ca
con fli tu o sa e ne go ci al es ta be le ci da en tre os
sin di ca tos e as so ci a ções pro fis si o na is. Ge-
ne ra li za-se a nor ma ju rí di ca, nes ses ca sos,
mu i tas ve zes, in de pen den te men te de ser
ain da ab sor vi da le gis la ti va men te pelo Esta-
do" (De mo cra cia e Jus ti ça: Sis te ma Ju di -
ci al e Cons tru ção De mo crá ti ca no Bra sil.
São Pa u lo: LTr. p. 79).

No caso de pa í ses que pre fe rem ado tar o mo de -
lo da nor ma ti za ção au tô no ma mas su bor di na da (Ale-
ma nha, Pa í ses Escan di na vos, Fran ça), isto é, em que
pro ces so de pro du ção nor ma ti va, pe los agen tes par-
ti cu la res, é de li mi ta do pelo Esta do, a le gi ti ma ção aci-
ma re fe ri da pas sa pelo re co nhe ci men to de que am-
bas as par tes en con tram-se num pa ta mar de igual da -
de, de po der de bar ga nha equi va len te, para que as
tra ta ti vas le va das a efe i to sig ni fi quem, re al men te,
uma ne go ci a ção.

A Cons ti tu i ção de 1988 pre co ni za esse ca mi nho,
ao pre ver res tri ções à po tes ta de do em pre ga dor quan-
to à re si li ção do: con tra tos de tra ba lho, nos ter mos de
in ci so I de seu art. 7º. Ocor re que, en quan to não for
edi ta da a lei com ple men tar a que se re fe re esse dis po -
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si ti vo, pre va le ce o de se qui lí brio en tre ca pi tal e tra ba lho
e, por tan to, a ma cu la ção do con tra to co le ti vo.

Uma ma ne i ra de mi ti gar-se essa per ver são, no
con tex to da pro po si ção (que é de vi gên cia tem po rá -
ria), é li mi tar-se o cam po da su pre ma cia da nor ma co-
le ti va so bre a le gis la ção he te rô no ma, ape nas às con-
ven ções co le ti vas de tra ba lho. Isso cir cuns cre ve ria a
cha ma da “re du ção de di re i tos” a pac tos por ca te go ria
eco nô mi ca, não fa zen do da mão-de-obra fa tor de
com pe ti ti vi da de en tre em pre sas do mes mo ramo.
Isso, la men tá vel e for ço sa men te, pas sa ria a acon te ce 
pela via de acor dos co le ti vos, for ma li za dos nos ter-
mos do § 1º do art. 611. da CLT.Assim, não se lo gra ria 
o ob je ti vo de com pe ti ti vi da de ma cro e co nô mi ca da
pro po si ção (a re du ção do cha ma do “cus to Bra sil”),
mas a con sa gra ção, sob o man to da nor ma ti za ção
au tô no ma pri va tís ti ca, do ca pi ta lis mo sel va gem em
todo o seu pa ro xis mo.

Sala das Ses sões, 22 de fe ve re i ro de 2002. –
He lo í sa He le na.

PLC Nº 134/01

EMENDA Nº 2

Alte ra o art. 1º do PLC nº 134/01,
para acres cen tar o § 3º ao art. 618 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro-
va da pelo De cre to-lei nº 5452/43:

“§ 3º As Con ven ções e Acor dos Co le ti -
vos de Tra ba lho que res trin gi rem di re i tos as-
se gu ra dos em lei ao em pre ga do de ve rão
ob ser var, além do dis pos to no art. 612 des ta 
Con so li da ção, as re gras fi xa das pelo Tri bu -
nal Su pe ri or do Tra ba lho para o aju i za men to 
e o co nhe ci men to de Dis sí dio Co le ti vo de
Tra ba lho.”

Jus ti fi ca ção

O art. 612 da CLT es ta be le ce cri té ri os mí ni mos
para a va li da de de Acor dos e Con ven ções Co le ti vas
de Tra ba lho, es pe ci al men te no que se re fe re ao quo-
rum de com pa re ci men to e vo ta ção dos as so ci a dos
da en ti da de sin di cal. 

Por seu tur no, a Instru ção Nor ma ti va nº 4, de 8
de ju nho de 1993, do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho,
fixa pa râ me tros para o aju i za men to de dis sí dio co le ti -
vo, im pon do exi gên ci as que cons ti tu em pres su pos tos 
para o re gu lar trâ mi te da de man da. 

Cu i da-se, com a pre sen te emen da, de tra zer
para o âm bi to das ne go ci a ção co le ti vas a ga ran tia de
va li da de as se gu ra das pela ob ser vân cia do ba li za -

men to lan ça do pelo TST, com o fito de evi tar fu tu ras
de man das de na tu re za co le ti va, no âm bi to dos Tri bu -
na is Re gi o na is do Tra ba lho e do pró prio Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho.

Cum pri das as for ma li da des pre vis tas na re fe ri -
da Instru ção Nor ma ti va do TST como de cor rên cia da
al te ra ção ora pro pos ta, res ta ra as se gu ra da a efe ti va
ma ni fes ta ção da von ta de das par tes en vol vi das na
ne go ci a ção, im pri mir do ma i or le gi ti mi da de às en ti da -
des sin di ca is que as re pre sen tam. 

Sala das Ses sões, 22 de fe ve re i ro de 2002. –
He lo í sa He le na.

  O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Be ní cio Sam-
pa io. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha. (Pa u sa.)

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.
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 -
ra-se a se ma na e não pos so de i xar de ma ni fes tar a
mi nha pre o cu pa ção, não ape nas a Mi nas e aos mi ne i -
ros, como tam bém aos bra si le i ros, com o pa pel da
ins ti tu i ção par la men tar no que se re fe re à se gu ran ça
no País.

De um mo men to para o ou tro, o Bra sil, e par ti -
cu lar men te São Pa u lo, foi pra ti ca men te con ta mi na do
pelo sen ti men to de in se gu ran ça, de au sên cia dos
me ca nis mos go ver na men ta is e de uma cons ciên cia
da so ci e da de no sen ti do de pre ser var a vida dos ci da -
dãos. Os nu me ro sos pro je tos que cir cu lam na Câ ma -
ra e no Se na do es tão sen do exa mi na dos por uma Co-
mis são Espe ci al, de sig na da pe las Li de ran ças e pe las 
Pre si dên ci as das duas Ca sas, sem que haja, por par-
te da so ci e da de bra si le i ra, a con vic ção de que te re -
mos de ci sões cla ras, ob je ti vas e ime di a tas so bre o
pro ble ma da se gu ran ça.

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que esse as sun to
pas sou a ocu par a mí dia bra si le i ra e a cons ciên cia da
so ci e da de des te País.

A se ma na está se en cer ran do, mor na, sem um
sen ti men to de ob je ti vi da de no tra to des sa ma té ria. A
Co mis são é cons ti tu í da de Par la men ta res que efe ti -
va men te per ce bem a pro fun di da de e a di men são do
pro ble ma. Pre su me-se que os mem bros des ta Co-
mis são te nham a ca pa ci da de de per ce ber que tão
gra ve quan to a in se gu ran ça no País é a des cren ça da
so ci e da de bra si le i ra no sen ti do de que o Con gres so
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pos sa apon tar ime di a ta men te al gu mas so lu ções, me-
lho rar os me ca nis mos de se gu ran ça, para que os go-
ver nos, nos ní ve is mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral, pos-
sam com ba ter a vi o lên cia e dar uma de mons tra ção
efe ti va de que os ci da dãos bra si le i ros es tão am pa ra -
dos pela ação do Esta do.

Sr. Pre si den te, que ro li mi tar-me ape nas a uma
ques tão: é pre ci so in ves tir ime di a ta men te nas po lí ci -
as mi li tar e ci vil. Re fi ro-me à ques tão sa la ri al. Em al-
guns Esta dos, es ses ven ci men tos já se tor na ram ra-
zoá ve is, po rém ab so lu ta men te in su fi ci en tes para que
o po li ci al pos sa le var uma vida dig na, com um mí ni mo
de con for to e dig ni da de no exer cí cio da sua fun ção.

A pri me i ra de ci são a ser to ma da há de re fe rir-se
es pe ci fi ca men te ao in ves ti men to no po li ci al e, com
isso, me lho rar o sa lá rio de to dos os com po nen tes da
ins ti tu i ção.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, é que es tou
aqui para di zer – e ouso di zer que falo em nome de
Mi nas Ge ra is, cuja po pu la ção é de 18 mi lhões de ha-
bi tan tes nas qua se 900 ci da des; por tan to, pos so di zer 
que falo em nome do Bra sil – que a ques tão sa la ri al
dos po li ci a is mi li ta res é um as sun to mu i to sé rio.

Estou aqui para ma ni fes tar a mi nha in con for mi da -
de. A ver da de é que o Po der Pú bli co está in ves tin do no
tre i na men to de po li ci a is mi li ta res – e até ci vis – para
uma ati vi da de cha ma da de ”bico“, tra ba lhar tam bém em
em pre sas de se gu ran ça e afins, sen do que são mi li ta -
res pa gos pelo Esta do. Mas, para que pos sam vi ver,
bus cam ati vi da des con gê ne res no se tor pri va do.

Em uma pa la vra: o Esta do está vi a bi li zan do,
cons tru in do, bus can do e tre i nan do po li ci a is mi li ta res,
que ser vem tam bém ao se tor pri va do, a em pre sas de
se gu ran ça e até a fa mí li as des te País.

Por isso mes mo é que ve nho ma ni fes tar des ta
tri bu na a mi nha es tra nhe za pela fal ta de ob je ti vi da de
da Co mis são de sig na da para tra tar des se as sun to.
Ela de ve ria es tar aqui hoje, sex ta-fe i ra; ama nhã, sá-
ba do, e de po is de ama nhã, do min go, olhan do para o
Bra sil e ven do cla ra men te que a so ci e da de bra si le i ra
está in qui e ta e, ao mes mo tem po, não acre di ta que o
Con gres so pos sa vir a de sen vol ver al gum pro je to a
res pe i to do as sun to.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, se gu ra men te esta Casa
e to dos os mem bros do Con gres so Na ci o nal co mun -
gam com V. Exª as pre o cu pa ções que atu al men te to-

mam con ta da fa mí lia bra si le i ra re la ci o na das a sua
pró pria se gu ran ça. Efe ti va men te, qual é o pai de fa mí -
lia que tem a se gu ran ça de sa ber que seu fi lho irá à
no i te para a es co la, para um ci ne ma ou para qual quer 
mis ter e vol ta rá para casa com a sua in te gri da de fí si ca 
pre ser va da? O cri me está ba na li za do no País. A es ca -
la da da vi o lên cia atin giu ín di ces nun ca vis tos. V. Exª
tem ra zão: não é a ine xis tên cia de le gis la ção per ti -
nen te que tem per mi ti do o cres ci men to da cri mi na li -
da de. O ar ca bou ço ju rí di co atu al é su fi ci en te para de-
li ne ar e re pri mir a cri mi na li da de. O que está fal tan do
são me ca nis mos para a exe cu ção das ta re fas con cer -
nen tes aos ór gãos in cum bi dos de ga ran tir um pre ce i -
to con sa gra do na Cons ti tu i ção, que é o da ga ran tia da
se gu ran ça ao ci da dão con fe ri da pelo Esta do. V. Exª
abor da um as pec to mu i to im por tan te: o dos re cur sos
hu ma nos. Se gu ra men te, é o mais im por tan te. Pre ci -
sa mos ter, efe ti va men te, uma po lí cia mo ti va da, tre i -
na da e de vi da men te equi pa da. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – E
bem paga, bem re mu ne ra da.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Bem
paga, bem re mu ne ra da. V. Exª tem toda ra zão quan do 
dis cor re so bre a pon tu a ção da ques tão re la ti va aos
re cur sos hu ma nos, no ta da men te com re la ção a sua
re mu ne ra ção. Con cor do ple na men te com V. Exª.
Espe ro que pos sa mos, jun tos, dar uma con tri bu i ção
para que o País en con tre o ca mi nho de fi ni ti vo para
con ter o cres ci men to do cri me or ga ni za do e pos sa -
mos ofe re cer de fi ni ti va men te ao ci da dão bra si le i ro a
se gu ran ça de que ele pre ci sa para o exer cí cio ple no
da ci da da nia. Mu i to obri ga do.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Mu i to gra to a V.Exª pela ma ni fes ta ção pelo Esta do de
To can tins.

Sr. Pre si den te, que ro di zer que se bus cam aqui
so lu ções no sen ti do da jun ção da Po lí cia Mi li tar com a
Po lí cia Ci vil.

Não acre di to nes sa so lu ção. Pri me i ro, por que
ela é len ta. Se gun do, por que se tra ta de ins ti tu i ções
di fe ren tes que, vi san do os mes mos ob je ti vos, têm
con cep ções não tão ade qua das ou ajus ta das.

De fen do a in te gra ção e não a fu são das Po lí ci as. 
Eu não que ro que as Po lí ci as Mi li tar e Ci vil de Mi nas
Ge ra is se jam fun di das e co lo ca das num só pa i nel. O
que de se jo é que haja uma in te gra ção ma i or em to-
dos os Esta dos e que nós, no Con gres so, li mi te mos
ime di a ta men te esse de ba te ao pro ble ma do sa lá rio
dos po li ci a is mi li ta res. Eles es tão vi ven do mi se ra vel -
men te, na po bre za, no aban do no, e, como con vi vem
com o cri me, com a agres são à le gis la ção, con se -
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qüen te men te es tão pró xi mos do mal e lon ge do bem.
Mu i tos, não re ce ben do sa lá ri os con dig nos, aca bam
par ti ci pan do de cri mes, como está acon te cen do e
acon te ceu há pou co, em Belo Ho ri zon te, na ques tão
dos com bus tí ve is.

Por isso mes mo ma ni fes to a mi nha pre o cu pa -
ção, na ex pec ta ti va de que, na pró xi ma se ma na, a
Co mis são que foi de sig na da mos tre ao País que é ca-
paz, que tem com pe tên cia e res pe i to pela so ci e da de
bra si le i ra para apon tar so lu ções e in di car ca mi nhos
para os di ver sos ní ve is de Go ver no.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Par la men ta res, es ta mos vi ven do,
nes ses úl ti mos dias, o clí max da vida par ti dá ria em
tor no da es co lha dos can di da tos à Pre si dên cia da Re-
pú bli ca. É na tu ral. Os pra zos es tão-se es go tan do, e
os Par ti dos pro cu ram, pri me i ro, es co lher um can di da -
to e, se gun do, fa zer as com po si ções com ou tros Par-
ti dos que me lhor lhes aprou ver, para dar mais for ça
ao seu can di da to. 

Te mos vis to até si tu a ções es tra nhas. No ti ci ei
que se ria can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca e a
im pren sa quis fa zer um exa me de como eu go ver na -
ria. Aí, per gun tou-me um jor na lis ta: ”Quem se ria o
seu Mi nis tro da Fa zen da?“ Eu dis se: ”José de Alen-
car, por que é um em pre sá rio que tem his tó ria, é es-
sen ci al men te um em pre sá rio, não tem co mér cio, não
tem pré dio, não tem ban co, tudo que ga nha in ves te, e
é o tipo de ho mem que acho po si ti vo.“

Ago ra, vejo que o PT e o Lula con vi dam José de
Alen car para ser o seu can di da to à Vice-Pre si dên cia.
Acho per fe i to, acho que todo mun do está com in ve ja
do Lula por que ele es co lheu um gran de can di da to,
mu i to com pe ten te, mu i to ca paz e que, além de unir os
em pre sá ri os com os tra ba lha do res, une os gran des
co lé gi os ele i to ra is de Mi nas Ge ra is e São Pa u lo. 

Já não avan ço quan do vejo, nos jor na is, o meu
que ri do ami go e Pre si den te do PT, José Dir ceu, di zer
que de há mu i to tem po o PT é um Par ti do de cen tro
ou, quan do mu i to, de cen tro-es quer da; quan do vejo o
meu que ri do ami go, José de Alen car, di zen do que es-
tão se pre o cu pan do com o Lula, mas que ele pró prio
é mu i to mais afir ma ti vo que o Lula, e quan do os vejo
sen ta rem-se à mesa. Ago ra, di zer que a iden ti da de do
Par ti do Li be ral – cujo nome já diz tudo – é igual à do
PT é algo re al men te mu i to di fe ren te. Mas res pe i to.
Isso de mons tra es for ço, e o Lula tem dito com to das

as le tras que essa ele i ção ele quer ga nhar. É ver da -
de que acho que, para ga nhar, não se po dem fa zer
mu i tas con ces sões, tem que se man ter a li nha. A
equi pe do Lula co me teu um equí vo co ao ve tar que o
Dr. Ulysses su bis se no seu pa lan que, no se gun do tur-
no. Esse é um erro gra ve que, te nho cer te za, ele não
re pe ti ria.

Por ou tro lado, há o Ciro Go mes com o PDT, o
PTB e o PPS, an ti go Par ti do Co mu nis ta, que no seu
pro gra ma par ti dá rio diz ser mar xis ta. Inclu si ve, ami-
gos nos sos do an ti go PMDB, quan do es ta vam no Go-
ver no, pri va ti za ram a com pa nhia de ener gia elé tri ca e
a com pa nhia te le fô ni ca, e ex tin gui ram a Ca i xa Eco nô -
mi ca Esta du al e o BRDE, cri a ções do Dr. Bri zo la. Ago-
ra, es tão no PPS, um par ti do mar xis ta, e fa zem en ten -
di men tos e acor dos em bus ca de uma so lu ção.

Há tam bém a Drª Ro se a na, com a com pe tên cia
do co man do do PFL. Quem ima gi na ria, há al gum
tem po, o PFL com can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca? Tí nha mos cer te za de que o PFL era um par ti do
com pos to para ser sem pre Go ver no, fos se qual fos se
o Go ver no, sen do sem pre um par ti do ali a do, ja ma is
com uma can di da tu ra para dis pu tar a Pre si dên cia da
Re pú bli ca. E fo ram bus cá-la onde me nos se ima gi na -
va: no Nor des te – quan do o gran de ele i to ra do está no
Sul – e na pes soa de uma mu lher, que, com a sua
com pe tên cia e com pu bli ci da de, está des pon tan do e
cres cen do.

Há o Ga ro ti nho, Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro,
com o Par ti do So ci a lis ta do Arra es, de ba ten do e lu-
tan do para ter uma can di da tu ra e para apre sen tá-la.

E o nos so PMDB? É ma i or do que to dos es ses
par ti dos, pois con ta com mais par la men ta res, pre fe i -
tos, di re tó ri os mu ni ci pa is e com o do bro de fi li a dos
que tem o par ti do que está em se gun do lu gar; tem
mais tra di ção, bi o gra fia, e tem his tó ria! 

Qu e ro aler tar as ba ses do PMDB: você, ve re a -
dor; você, di ri gen te mu ni ci pal, de pu ta do es ta du al;
você, que é mem bro de di re tó rio, con vém que en ten -
da que tudo que as man che tes dos gran des jor na is e
a mí dia de rá dio, jor nal e te le vi são es tão pu bli can do
não cor res pon de à re a li da de. O PMDB não dará o
vice da Ro se a na ou do Ser ra, por que de to dos os par-
ti dos que es tão es co lhen do can di da tos, o úni co que já
fez uma con ven ção que de ter mi nou que ha ve ria can-
di da tu ra pró pria foi o PMDB. Na con ven ção, com pa re -
ceu o ma i or nú me ro de mem bros fi li a dos com di re i to a
voto e, des ses, 98,7% dis se ram: ”Qu e re mos can di da -
tu ra pró pria“.

Te mos uma pré via mar ca da para o dia 17 de
mar ço e, de po is, uma con ven ção ex tra or di ná ria para
con so li dar essa pré via. Mas é im por tan te que você,
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que está me es cu tan do em qual quer Mu ni cí pio, avi se
ao ve re a dor do PMDB que, no dia 17, ele terá que sair
de sua ci da de e ir até a ca pi tal, por que, em cada Esta-
do, só exis ti rá uma urna e fi ca rá na ca pi tal. No en tan -
to, vale a pena, por que isso sig ni fi ca que a es co lha
não será de cú pu la, de co man do. O Par ti do es ta rá
dan do às suas ba ses o di re i to de es co lher quem será
o can di da to. Você, ve re a dor, pen se nis so. Pre pa re a
sua rou pa, pe gue a sua pas sa gem. Se ti ver car ro, vá
de car ro; se não ti ver, vá de ca ro na, mas, você ve re a -
dor, você pre fe i to, você de pu ta do, você que tem di re i -
to a voto na pré via – 15 mil têm esse di re i to – vote no
dia 17. Vá à ca pi tal, vá à sede, lá ha ve rá uma urna
onde você po de rá de po si tar o seu voto. O res to não é
ver da de. 

Como pode um lí der do nos so par ti do es tar ne-
go ci an do com o PSDB a pos si bi li da de de fa zer mos
uma com po si ção se gun do a qual o PSDB fi ca ria com
a Vice-Pre si dên cia? Como pode fa zer isso se a de ci -
são é de can di da tu ra pró pria, é de ter can di da to pró-
prio? Por cima de quem ele está pas san do? Qual é a
au to ri da de, qual é a cre di bi li da de que ele tem para
sen tar-se à mesa com o Ser ra con vi dan do-o para ser
o vice? Ele está fal tan do com a ver da de. Ele pode di-
zer o con trá rio: – Ser ra, você quer ser vice-can di da to
do PMDB? Por que o PMDB já to mou a de ci são de ter
um can di da to pró prio à Pre si dên cia, e o PSDB não o
fez“.

Um ou tro Lí der, que foi al mo çar com a D. Ro se a -
na, ofe re ceu-lhe o car go de vice. Te nho mu i to ca ri nho
pelo Dr. Sar ney, ex-Pre si den te da Re pú bli ca. Fui seu
Mi nis tro – em bo ra in di ca do pelo Tan cre do –, mas, no
pra zo ini ci al, fi quei com S. Exª. Res pe i to-o. Acre di to
até que ele, como pai, tem uma po si ção a fa vor de sua
fi lha. Nem se pode pen sar di fe ren te men te. Mas não
te nho co nhe ci men to de que haja al gum ou tro par la -
men to do mun do onde o pai de um can di da to, mes mo
sen do de ou tro par ti do, diga que vai as su mir o co-
man do, que vai al mo çar com o pre si den te do par ti do
para con ven cê-lo a vo tar na fi lha por que isso é me lhor 
para o PSDB. Por que é me lhor para o PSDB? O me-
lhor para o PSDB é a can di da tu ra do PMDB.

Di zem al guns Lí de res que o PMDB não tem
can di da to em con di ções. O PSB foi bus car o Ga ro ti -
nho, uma fi gu ra que, se ou vir mos o que o Dr. Bri zo la
diz dele – com o que eu não con cor do –, va mos fi car
sur pre sos. O Dr. Bri zo la e ou tros fo ram bus car o Ciro
Go mes, ho mem que foi Go ver na dor do seu Esta do
sei lá por quan to tem po e teve uma pas sa gem pelo
Mi nis té rio da Fa zen da. O PSDB es co lheu o Ser ra. Foi
um im por tan te Mi nis tro da Sa ú de, hou ve mu i tos fa tos
fa vo rá ve is a ele, mas está pro va do que os de síg ni os

não es tão do lado dele. Por que sair do Go ver no ago-
ra? Ele po de ria ter de i xa do para sair em mar ço e até
lá ten tar re sol ver o pro ble ma da den gue. Ele sai do
Go ver no, de i xan do uma gra vís si ma cri se de sa ú de no
País para ser can di da to! Na mi nha opi nião, fi ca ria mu i -
to me lhor se ele ar re ga ças se as man gas e fos se fa zer 
o má xi mo pos sí vel até o úl ti mo dia da de sin com pa ti bi -
li za ção. De po is, se ria can di da to.

Será que o PMDB não tem nin guém a essa al tu -
ra? Alguém que se com pa re a es sas pes so as? Te mos 
o Pre si den te Sar ney, que foi Pre si den te da Re pú bli ca
e Go ver na dor. Não pode ser can di da to pelo PMDB?
Te mos o Ita mar Fran co, que foi Pre si den te da Re pú -
bli ca e é Go ver na dor de Mi nas Ge ra is. Esse não tem
con di ções de ser can di da to? Como é que o PMDB vai
com o Ita mar? Como é que o PMDB vai com o Sar-
ney? Te mos o Re quião, que foi Pre fe i to de Cu ri ti ba e
Go ver na dor do Pa ra ná. Não pode ser o can di da to?
Te mos o Iris Re zen de, duas ve zes Mi nis tro, duas ve-
zes Go ver na dor de Go iás. Não pode ser can di da to?
Será que um par ti do com o qua dro do PMDB não tem
can di da to? Te mos o Jar bas Vas con ce los, Go ver na -
dor de Per nam bu co, pre fe i to de Re ci fe, que, ao in vés
de es tar fa zen do esse pa pel tris te de ago ra, po de ria
ser can di da to. Pri me i ra men te, co gi tou-se que po de ria 
ser o vice do Ser ra. Ago ra ele pró prio de fen de que o
PMDB abra mão tam bém da vice para que o PSDB
pos sa ofe re cer ao PFL. Não po de ria ser ele o can di -
da to? O que a D. Ro se a na, o que o Ser ra, o que o Ga-
ro ti nho tem que não tem Jar bas Vas con ce los?

Essa afir ma ti va de que o PMDB não tem nome
fica mal na boca dos Lí de res. Que Lí der é este que
des mo ra li za, que hu mi lha a sua gen te? Que ge ne ral é
este que des mo ra li za a sua tro pa? Pa re ce que es tão
a ser vi ço de uma le gião es tran ge i ra, mas não a ser vi -
ço de seu Par ti do. 

Olha, o PMDB tem his tó ria e tem bi o gra fia. É
ver da de que es ta mos num mo men to de pou ca sor te.
O nos so Lí der na Câ ma ra veio da an ti ga Are na; seu
pai foi Se cre tá rio do Anto nio Car los. O nos so Lí der
aqui no Se na do, foi o Lí der do Col lor. O nos so pre si -
den te da Fun da ção Ulysses Gu i ma rães foi Pre fe i to
da Are na, em Ni te rói; a pri me i ra vez que se can di da -
tou a Go ver na dor foi pela Arena, no Rio de Ja ne i ro. O
Dr. José Sar ney é pai da Ro se a na. E é essa gen te que
está co man dan do o pro ces so. Pa re ce até que é uma
le gião es tran ge i ra que fi cou na fren te do PMDB na
hora de co man dar o pro ces so. Há, por tan to, uma ver-
da de i ra re be lião. As ba ses te rão que se im por a es sas 
li de ran ças. Du zen tos e cin qüen ta pes so as as si na ram
o pe di do de uma con ven ção ex tra or di ná ria. Por quê?
Por que há dú vi das em re la ção ao que a Exe cu ti va vai
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fa zer, por que, uma hora, ela de cla ra que não ha ve rá
pré via, ou tra hora diz que sim. Ten tou-se fa zer a pré-
via. Co lhe ram as si na tu ras. O Esta tu to do Par ti do é
mu i to cla ro: um ter ço de as si na tu ras de ter mi na con-
vo ca ção da Assem bléia Extra or di ná ria.

Mas, à mar gem da con ven ção ex tra or di ná ria, o
im por tan te é que terá uma pré via no dia 17. E os Lí de -
res não po de rão fu gir. Po dem até ten tar bo i co tar, não
dar quo rum, mas não vão po der fu gir.

E tem mais, Sr. Pre si den te. Se não hou ver a pré-
via, deve ha ver uma con ven ção. To dos os Par ti dos
po lí ti cos, de acor do com a Lei Ele i to ral, te rão que fa-
zer uma con ven ção no pri me i ro se mes tre, pre ci sa -
men te na pri me i ra quin ze na de ju nho. E, na con ven -
ção do PMDB eu, pelo me nos, já sou can di da to. Vou
dis pu tar! Vou dis pu tar com o Ser ra, com a Ro se a na,
com seja lá quem for. Mas, para apo i ar o can di da to de
ou tro Par ti do, eles te rão de der ro tar a can di da tu ra
pró pria do PMDB.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Pe dro Si mon, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Pe dro Si mon, V. Exª sem pre pri ma, tan to quan to pos-
sí vel, pela ob je ti vi da de. A ob je ti vi da de diz res pe i to ao
dia-a-dia, aos fe nô me nos po lí ti cos e eco nô mi cos que
zom bam das nos sas pro fe ci as. Ima gi nei que V. Exª
fos se à tri bu na para dis ser tar não so bre es tra té gi as
di ver sas den tro das ins ti tu i ções par ti dá ri as, mas prin-
ci pal men te a res pe i to de pro ble ma ur gen te que de ter -
mi na rá mo di fi ca ção nas ações par ti dá ri as bra si le i ras.
Ima gi nei que V. Exª vi es se fa lar – e te nho cer te za de
que o fará, por que V. Exª pri ma pela ob je ti vi da de –
que, no pró xi mo dia 5, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral di-
vul ga rá as nor mas para a re a li za ção das pró xi mas
ele i ções. O Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
Nel son Jo bim, já de cla rou pu bli ca men te – e par ti cu lar -
men te aos Lí de res par ti dá ri os que com pa re ce ram in di -
vi du al men te ou não ao seu ga bi ne te – dan do sem pre a
en ten der que as nor mas de ve rão ser re la ti va men te fe-
cha das. Em ou tras pa la vras, se dois par ti dos fi ze rem
co li ga ção no pla no na ci o nal, essa co li ga ção va le rá não
ape nas para a ci da de de Estre la, no Rio Gran de do
Sul, mas para to dos os Esta dos bra si le i ros. Esse é um
as sun to da ma i or gra vi da de, da ma i or res pon sa bi li da -
de. Em agos to do ano pas sa do, o De pu ta do Miro Te i -
xe i ra fez uma con sul ta ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e
ela está nas mãos do Pre si den te do Tri bu nal.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em
agos to do ano pas sa do! O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral

po de ria ter de ci di do so bre esse as sun to em se tem bro 
do ano pas sa do! De i xou, pro po si ta da men te, para
ago ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – O Mi nis -
tro Nel son Jo bim está com essa con sul ta em mãos e
terá de de ci dir so bre o as sun to. S. Exª é um ho mem
com pe ten te, in te li gen te. Mais do que isso, é um ho-
mem pú bli co lú ci do, que gos ta de to mar de ci sões que,
efe ti va men te, sur pre en dam o País do pon to de vis ta da
ob je ti vi da de e da nor ma li da de de mo crá ti ca. Esta mos
na ex pec ta ti va de que, no pró xi mo dia 5, o Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral ex pe ça as nor mas para a re a li za ção
das ele i ções, mo di fi can do to tal men te as di li gên ci as, os
en ten di men tos e as re sul tan tes da ação par ti dá ria no
que tan ge às con ven ções e à es co lha dos can di da tos.
Esse é um as sun to da ma i or gra vi da de e da mais pre-
men te atu a li da de. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a V. Exª que des con te a mi nha res pos ta a
esse apar te do meu tem po, por que o as sun to é da
ma i or im por tân cia e fujo do meu pro ble ma para tra tar
dele. Te nho cer te za de que o Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha ha ve rá de com pre en der o tem po a mais que
usa rei aqui.

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, V. Exª veio a esta tri-
bu na e não tra tou des se as sun to, mas do pro ble ma da
se gu ran ça, que con si de rou mu i to im por tan te. Eu só
não tra tei da ques tão da se gu ran ça – está aqui – por-
que V.Exª tra tou. De i xei para uma ou tra opor tu ni da de.

A res pe i to des sa co mis são que foi ins ta la da
para tra tar da ques tão da se gu ran ça, que ro mos trar
que eu já ha via so li ci ta do, no dia 28 de ju nho do ano
2000, a cri a ção de uma co mis são exa ta men te com a
mes ma fi na li da de. Eu ha via pe di do ao Pre si den te
Anto nio Car los que a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia cri as se uma co mis são exa ta men te
para fa zer o que essa vai fa zer, há dois anos. O re que -
ri men to não saiu da ga ve ta da Pre si dên cia. Envi ei um
do cu men to ao Dr. Anto nio Car los pe din do uma re u -
nião ur gen te, no Se na do, sob a Pre si dên cia dele e do
Pre si den te da Câ ma ra, com a par ti ci pa ção de to dos
os Go ver na do res e do Go ver no, para dis cu tir mos a
ques tão da se gu ran ça, apo i an do-nos no pla no que o
Pre si den te ti nha lan ça do na que le mo men to. Eu acha-
va que a ques tão era tão gra ve, tão im por tan te, tão
sig ni fi ca ti va que tí nha mos que ter um es bo ço do con-
jun to. Por que, na que le pla no, não se sa bia o que o
Pre si den te ia fa zer, o que ia de i xar para o Go ver na -
dor, etc. Mas eu fa rei esse dis cur so logo mais. V. Exª
tem ra zão, o as sun to é mu i to im por tan te. 

Em tese, até vejo com sim pa tia a idéia do Mi nis -
tro Nel son Jo bim. Te mos que mar char para par ti dos
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con so li da dos. Te mos que mar char para blo cos fe cha -
dos. E que bom será o dia em que ti ver mos uma ali an -
ça em Bra sí lia e uma ali an ça em cada Mu ni cí pio. Isso
será óti mo. Sou to tal men te fa vo rá vel a essa si tu a ção.
Per doe-me a fran que za. 

Ago ra, na vés pe ra? E ele re ce beu o do cu men to
em agos to e o de i xou na ga ve ta o fi nal do ano in te i ro!
Se ele ti ves se le van ta do a tese, po de ría mos ter fe i to
uma le gis la ção! Te ría mos tido tem po para fa zer uma
le gis la ção no ano pas sa do – com pe te a nós fa zer a le-
gis la ção, não a ele. Então, não qui se ram re sol ver isso,
por que se ti ves sem que ri do, te ri am man da do um ofí-
cio so bre o as sun to. Mas não fi ze ram nada; guar da -
ram na ga ve ta. 

E ago ra apre sen tam um pro je to, quan do as ali-
an ças e os en ten di men tos já es tão fe i tos, que ren do
mu dar, da no i te para o dia... E o Dr. Brin de i ro está
hoje, com mu i ta fe li ci da de, ex pon do as ra zões pe las
qua is era con tra. E uma de las é exa ta men te essa.

E a an te ce dên cia de um ano que é ne ces sá ria
para al te rar a le gis la ção ele i to ral? E esse pon to é bá-
si co na Lei Ele i to ral. Tra ta-se de uma mu dan ça, não
se tra ta de uma ques tão ad je ti va, de al te rar a urna,
etc. Muda-se todo o ca rá ter da ele i ção. E a lei diz que
para fa zer isso é ne ces sá rio um ano de an te ce dên cia. 
Cadê o ano de an te ce dên cia? Com toda sin ce ri da de,
acho que isso vai ser vir de ex pe riên cia, de mu i to boa
ex pe riên cia, para dis cu tir mos. E sou um dos que es-
tão dis pos tos, no ano que vem, a sen tar à mesa para
dis cu tir essa ma té ria, den tro da lei par ti dá ria, que já
de ba te mos, ana li sa mos. 

Te mos que ter uma lei par ti dá ria em que se res-
pe i tem as mi no ri as, mas com con te ú do de se ri e da de
e de pro fun di da de. Nes sa lei, acho que se de vem dis-
ci pli nar as ali an ças. E não o Tri bu nal, à úl ti ma hora, às
vés pe ras. E quan do há uma de ci são – o que é pior –
pela qual a im pren sa já diz que é a fa vor da can di da tu -
ra do Ser ra. Não sei nem se é ver da de ou men ti ra,
mas foi to ma da essa de ci são. A im pren sa no ti cia,
essa é uma so li ci ta ção que soma para o PSDB e para
a can di da tu ra de Ser ra. Não sei se res pon di a V. Exª.

Vol to ao meu PMDB para di zer ape nas o se guin -
te, Sr. Pre si den te: um Lí der dis se que o Pe dro Si mon
está que ren do ir aci ma do que pode ser. Não te nho a
va i da de, Sr. Pre si den te, de ir bus car a Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Com 72 anos de ida de, 43 anos de man da -
tos su ces si vos, não te nho por que bus car a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Pen so que essa é uma mis são mu i -
to mais de sa cri fí cio do que de sa tis fa ção pes so al. Por
isso, não es tou nes sa cam pa nha pela can di da tu ra do
Pe dro Si mon. Tan to que digo aos Lí de res que não te-
nho ne nhum pro ble ma em sair dela. Se se re u ni rem e

che ga rem a um gran de en ten di men to, de ter mi nan do
qual será o can di da to – des de que seja um dos no-
mes que te nham cre di bi li da de –, se se re u ni rem e dis-
se rem que o can di da to é o Re quião, não te rei ne nhum 
pro ble ma em ace i tar. 

O que não pos so ace i tar é que se es te ja alu gan -
do a si gla do PMDB em tro ca de tem po – por que os
seis mi nu tos do PMDB se rão mu i to im por tan tes para
quem ele apo i ar. Os seis mi nu tos do PMDB no rá dio e
na te le vi são são um fa tor do ma i or sig ni fi ca do. O
PMDB, so zi nho, tem tem po igual, pra ti ca men te, ao de
to dos os ou tros can di da tos. É cla ro que, so man do-se
o tem po do PSDB mais o do PMDB, ou o do PFL mais
o do PMDB, che ga-se a um es pa ço de tem po que é o
do bro do dos ou tros can di da tos. 

Usa-se o ar gu men to de que os can di da tos do
PMDB não apa re cem nas pes qui sas. Mas o pró prio
Ser ra de cla ra que não ace i ta di zer que, se até ju nho
não des pon tar nas pes qui sas, ele vai sair da dis pu ta.
Ele já de i xou bem cla ro, já dis se com to das as le tras
que não ace i ta isso. Por que, dis se ele, as pes qui sas
vão va ler a par tir do ho rá rio ele i to ral gra tu i to, quan do
ele pu der fa lar no rá dio e na te le vi são. Con cor do ple-
na men te com ele. O fato de o Ser ra, até maio, ju nho
ou até se ini ci a rem os pro gra mas gra tu i tos de rá dio e
te le vi são, não des pon tar nas pes qui sas não quer di-
zer que ele não pos sa des pon tar quan do do de ba te,
por dois me ses, ao vivo, no rá dio e na te le vi são. 

Ve jam o meu caso, por exem plo: des de que me
lan cei can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ou que
fui lan ça do can di da to, a gran de im pren sa ig no ra a mi-
nha can di da tu ra, à ex ce ção da re vis ta IstoÉ, que fez
uma bela re por ta gem so bre mim. Mas, em tese, não
di vul gam nada a meu res pe i to. Nas pes qui sas, não
cons ta o meu nome. Se te mos de es co lher den tre os
can di da tos que são apre sen ta dos pela mí dia, o Ser ra
não po de ria ser can di da to. O PMDB não po de ria ter
can di da to. A dis pu ta fi ca ria en tre os dois mar que te i -
ros: hoje, en tre o Lula, do Duda Men don ça, e a D. Ro-
se a na. Não te nho medo dis so. 

Não te nho medo de ter zero nas pes qui sas, por-
que pen so que, se ti ver mos can di da to pró prio e dis-
pu ser mos de seis mi nu tos no rá dio e na te le vi são, va-
mos fa zer a nos sa par te, va mos de sen vol ver a nos sa
mis são. Va mos di zer, pri me i ro, o que é o PMDB, va-
mos apre sen tar a sua his tó ria, pois não há, no Bra sil,
na bi o gra fia dos par ti dos po lí ti cos, ne nhum ou tro que
te nha pres ta do um ser vi ço tão gran de à Pá tria. Foi o
PMDB que ini ci ou os mo vi men tos pela anis tia, pela
ele i ção di re ta, pela Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, 
pelo fim da cen su ra, pelo fim da tor tu ra; foi o PMDB
que fez o co man do de to das es sas te ses, que se re u -
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niu numa con ven ção e de ci diu: ”Estas são as te ses“.
Le vou-as adi an te, e elas fo ram vi to ri o sas.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço-lhe
um mi nu to ape nas, Se na dor Ber nar do Ca bral. Ain da
há pou co, por um apar te do Se na dor Fran ce li no Pe re -
i ra, o ilus tre ora dor, Se na dor Pe dro Si mon, pe diu que
a Mesa des con tas se o apar te que ha via con ce di do. O
apar te con ce di do in te gra o tem po do ora dor; to da via,
S. Exª pe diu que fos se des con ta do.

Ago ra, per gun to ao ora dor se con ce de o apar te,
in clu in do-o no seu tem po.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Incluo-o
no meu tem po.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem po
que, aliás, já se ex ce deu por 10 mi nu tos, ape sar do des-
con to já fe i to do apar te do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, re pa re V. Exª que, on tem, o ilus tre Lí der do
PSDB pe diu a pa la vra para uma co mu ni ca ção de li de -
ran ça e se di ri giu para a tri bu na. Ha via qua tro ora do -
res ins cri tos para fa lar, e, in clu si ve, o Se na dor do Rio
de Ja ne i ro já ti nha sido ci ta do. Mas o as sun to era tão
im por tan te, tão sig ni fi ca ti vo, que o Pre si den te do Se-
na do – o Se na dor Ra mez Te bet es ta va pre si din do a
ses são – de i xou-o fa lar por uma hora e quin ze mi nu -
tos. Então, V. Exª não está fa zen do uma vi o la ção iné-
di ta na his tó ria da Casa, mas sim está usan do sua tra-
di ci o nal fi dal guia, que é tam bém a fi dal guia da Mesa
na con du ção dos tra ba lhos, prin ci pal men te quan do
se tra ta de uma sex ta-fe i ra tran qüi la, se re na, quan do
es ta mos aqui – por que não di zer – até para man ter a
tra di ção e a his tó ria do Se na do, com o ma i or pra zer.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ber nar do Ca bral.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor

Pe dro Si mon, eu es ta va fora do ple ná rio, ou vin do o
seu dis cur so. Qu an do V. Exª fa lou so bre a Co mis são
que ha via su ge ri do para tra tar des sa ma té ria, per ce bi
que o Ple ná rio fi cou ca la do, ou seja, nin guém con fir -
mou suas pa la vras. Estou in ter rom pen do V. Exª para
con fir má-las em sua ple ni tu de.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Infe liz -
men te, o Pre si den te da Co mis são não era V. Exª, mas
sim o Se na dor José Agri pi no.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Em 2000,
quan do se tra tou do pro je to Ope ra ção Mãos Lim pas,
em vir tu de de re que ri men to de V. Exª, hou ve uma re u -
nião com ju ris tas ita li a nos. No au di tó rio lo ta do, V. Exª
fez um de seus mais bri lhan tes dis cur sos so bre essa
ma té ria. Dis se, na oca sião, que o Bra sil pre ci sa va cor-

ri gir es ses se nões. O País tar dou em fa zer isso. Hoje,
há uma Co mis são pre si di da pelo nos so Co le ga Se na -
dor Iris Re zen de, que por cer to re ce be rá aque las ma-
ni fes ta ções que eu pró prio vou en ca mi nhar a S. Exª –
elas fo ram pu bli ca das em avul sos –, para que o País
faça-lhe jus ti ça, Se na dor Pe dro Si mon. Não é pos sí vel
que fi quem es ma e ci dos no pen sa men to do povo bra si -
le i ro aque les que tra ba lham, aque les que com se ri e da -
de vêm para a vida pú bli ca, a exem plo de V. Exª. Ouvi
V.Exª, qual bom sa ma ri ta no, afir mar que está en tran do 
numa cam pa nha, con tra a dis cor dân cia de al guns, a
in ve ja de mu i tos e a le niên cia de tan tos, quan do V. Exª
é um fun da dor do PMDB. Qu e ro cum pri men tá-lo e fa-
zer este re gis tro his tó ri co. Sei que o Pre si den te não vai
des con tar o tem po do meu apar te, por que ele é ape-
nas um re gis tro his tó ri co. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, fico emo ci o na do com o pro nun ci a -
men to de V. Exª, mas faço ques tão de di zer que, re al -
men te, foi um gran de tra ba lho, por que V. Exª, à fren te,
na Pre si dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, le vou-o adi an te, con se guiu, jun to à
Mesa do Se na do, as con di ções para que os Pro cu ra -
do res vi es sem da Itá lia. V. Exª en ten deu o as sun to e
deu a for ça que ele me re cia. La men ta vel men te, de po -
is que V. Exª de i xou a Pre si dên cia, não se deu con ti -
nu i da de ao tra ba lho, vi san do à cri a ção de uma Co-
mis são para fa zer o de ba te que se vai tra var ago ra.

Mas, Sr. Pre si den te, o PMDB tem his tó ria, tem
bi o gra fia. Está pre sen te o Se na dor Iris Re zen de, que
não es ta va aqui quan do eu dis se que os nos sos Lí de -
res ale gam que o PMDB não tem nome para ser can-
di da to a Pre si den te da Re pú bli ca. Mas quem tem um
Iris Re zen de... O que D. Ro se a na Sar ney tem mais do
que Iris Re zen de? O que o Ser ra tem mais do que Iris
Re zen de? O que o Ga ro ti nho tem mais do que Iris Re-
zen de? O que o Ciro tem mais do que Iris Re zen de?
No Par ti do, há uma in fi ni da de de no mes, como Iris
Re zen de, José Sar ney, Ro ber to Re quião. Re pi to isso
em ho me na gem a V. Exª, que ago ra nos hon ra com
sua pre sen ça. E não se diga que es tão aí so men te os
três, Si mon, Ita mar e Jung mann, por que, até o dia 10
de mar ço, pode re gis trar-se can di da tu ra!

Eu dis se que o PMDB tem his tó ria e de fen do
que o meu Par ti do deve ir para essa cam pa nha. O
PMDB – te nho re pe ti do – foi he rói co até a ele i ção do
Dr. Tan cre do. Des de a sua mor te e a pos se do Dr. Sar-
ney, o PMDB pa re ce es tar num con ge la men to, num
sono le tár gi co do qual te mos que acor dá-lo, para que
vol te a ser o que era. E a hora é esta!

O PMDB deve apre sen tar uma pro pos ta do pon-
to de vis ta da éti ca, para ter mi nar com a ir res pon sa bi -
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li da de, com a im pu ni da de per ma nen te. No cam po
glo bal, deve mos trar as nos sas di fe ren ças. Tam bém
acha mos que o mun do é glo bal e que o Bra sil tem que
se in te grar nele, mas não como di zia o nos so Pre si -
den te, no ne o li be ra lis mo de lá, ace i tan do que este re-
sol ve ria os pro ble mas eco nô mi cos e so ci a is. O pró-
prio di re tor do Te sou ro ame ri ca no dis se que são um
ab sur do os ju ros que co bram do Bra sil, e não fa ze -
mos nada. É pre ci so fa zer uma pro pos ta cla ra. É pre-
ci so não ca lo te ar a dí vi da, mas se deve che gar lá e di-
zer: não pode ser as sim. Se o ame ri ca no rola a sua dí-
vi da a 1,5%, se o ja po nês o faz a 2%, por que te mos
que ro lar a nos sa dí vi da com base nes ses nú me ros
ab sur dos? É ne ces sá rio apre sen tar um pro je to em ní-
vel in ter na ci o nal. Te mos fome, mi sé ria. Esta mos vi-
ven do qua se uma re vo lu ção so ci al. Ba se a da na in se -
gu ran ça? Sim, mas a in se gu ran ça é le va da pela fome,
pelo de sem pre go, pelo que está acon te cen do.

Pre ci sa mos de um pro je to so ci al imi nen te, ur-
gen te. Para isso, em vez de pa gar US$120 bi lhões de
ju ros, va mos pe gar US$30 bi lhões e equa ci o nar o
pro ble ma so ci al, mes mo que, de po is, te nha mos que
pa gar a dí vi da com mais pra zo.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Exª me
con ce de um apar te, com a per mis são do nos so Pre-
si den te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com mu-
i to pra zer, Se na dor Iris Re zen de, con ce do o apar te a
V. Exª.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Meu ca rís si -
mo Se na dor Pe dro Si mon, la men ta vel men te, não tive
o pri vi lé gio de ouvi-lo des de o iní cio do seu pro nun ci a -
men to, por que, toda vez em que V. Exª as so ma à tri-
bu na, esta Casa ga nha, o Bra sil ga nha, por que é a
voz da ex pe riên cia, da com pe tên cia, da sen sa tez, da
le al da de com o seu País, com a Casa, com o seu Par-
ti do. Mas tive o pri vi lé gio ain da de to mar co nhe ci men -
to da ho me na gem que V. Exª me pres tou da tri bu na,
nes ta ma nhã. É cla ro que há uma do sa gem mu i to
gran de da ge ne ro si da de de V. Exª e da ami za de que
nos une. Devo ma ni fes tar meu pro fun do res pe i to pe-
las ad ver tên ci as que faz V. Exª em re la ção ao PMDB,
pri me i ra men te mos tran do que o PMDB tem a sua his-
tó ria, o seu pa pel e, por ou tro lado, a sua res pon sa bi li -
da de nes se con tex to po lí ti co na ci o nal. O PMDB, ao
as su mir uma po si ção, deve fazê-lo com mu i ta res pon -
sa bi li da de e pru dên cia, por que é um Par ti do que re-
pre sen ta mi lhões e mi lhões de bra si le i ros que um dia
pu se ram suas as si na tu ras nas fi chas de fi li a ção, e
toda vez que apa re ce uma pes qui sa de opi nião so bre
pre fe rên cia de par ti do o PMDB está lá em cima.
Como um gran de par ti do, o PMDB é cons ti tu í do de se-

res hu ma nos, está su je i to a er ros e tem er ra do. V. Exª
sabe dis so. Mas não pode con ti nu ar a per sis tir no
erro. Eu le va ria aqui qua se uma ma nhã a des cre ver
so bre os er ros do PMDB, mas seus acer tos são ma i o -
res. Esse par ti do re pre sen tou a fer ra men ta ma i or na
luta con tra a di ta du ra, o Bra sil in te i ro sabe dis so e a
ju ven tu de bra si le i ra pre ci sa sa ber que, quan do mu i -
tos se aco mo da vam no exí lio e à som bra da di ta du ra,
um gru po de pes so as, ho mens e mu lhe res jo vens,
fun da vam o PMDB e fa zi am dele uma luta pela li ber -
da de e pela re de mo cra ti za ção. Lem bro-me bem, ilus-
tre Se na dor, quan do da que la dis pu ta em que re pre -
sen tou o PMDB o Dr. Ulysses Gu i ma rães, ocu pan do o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e im pul si o na do por al guns
com pa nhe i ros, fui até a con ven ção dis pu tar uma cha-
pa, por que a cú pu la do PMDB se ne gou a nela co lo -
car o nome dos mi nis tros. Éra mos nove. Ti ve mos que
lan çar uma cha pa pró pria e lu tar para con se guir os
20% a fim de que in te grás se mos o Di re tó rio Na ci o nal.
Qual não foi a sur pre sa ao con se guir mos 42%. Mas
daí para a con ven ção, que es ta va pró xi ma, foi aque le
en tu si as mo para que al guém da cha pa dis pu tas se a
pre si dên cia. Eu, mo dés tia à par te, bem su ce di do no
Mi nis té rio da Agri cul tu ra – um ano an tes V. Exª ha via
pre pa ra do uma es tru tu ra ex cep ci o nal na que le mi nis -
té rio, e eu, in di re ta men te, ti rei pro ve i to dis so por que,
com o Mi nis té rio bem es tru tu ra do, tudo foi dan do cer-
to – fui dis pu tar a con ven ção. O povo da rua, na que la
épo ca, tra u ma ti za do pela mor te de Tan cre do Ne ves
no dia da pos se, pra ti ca men te – por que ali se in vi a bi li -
zou a sua pos se – não que ria vo tar em pes soa ido sa.
Sen tía mos isso nas ruas. Ma ni fes tei essa pre o cu pa -
ção a V. Exª, quan do Go ver na dor do Rio Gran de do
Sul; fui a São Pau lo e fa lei com Ores tes Qu ér cia, que
àque la épo ca, se ria ele i to pre si den te da Re pú bli ca
sem sair do Pa lá cio, ta ma nha a sua po pu la ri da de, a
sua ace i ta ção pelo go ver no que ali re a li za va. Mas nin-
guém nos ou viu. Para mar car pre sen ça, dis pu ta mos, e
per di no pri me i ro tur no para Wal dir Pi res – pa re ce-me
que por 18 ou 20 vo tos. Mas per di. Na que la épo ca, te-
nho cer te za de que o de sem pe nho do PMDB se ria ou-
tro, mas a cú pu la não en ten deu. Veio de po is a can di -
da tu ra de Qu ér cia. Fa lei-lhe que não era a sua vez, que
a im pren sa ha via pro vo ca do um es tra go na sua ima-
gem, que ele te ria que se ex pli car pri me i ro à Na ção.
Não va leu. Esta vam en ten den do, quan do eu re cu sa va
ace i ta ção por par te da mi nha es po sa como can di da ta
a vice, que eu es ta va con tra o PMDB. Não, não era
isso. Con cor dei, quan do es ta va no go ver no, que ela
ace i tas se. Dis se a ele: não é a sua vez ago ra. E dis se
aos dois: não é a vez de uma cha pa do PMDB as sim
en ca be ça da. Deu no que deu! Da vez an te ri or, par ti ci -
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pa mos da ele i ção de Fer nan do Hen ri que. Enten di – daí
dei-lhe o meu apo io – que não po de ría mos par tir para
uma ter ce i ra ele i ção com um can di da to que al can ças -
se um pe que no per cen tu al de vo tos, até por que o can-
di da to era um dos pré-can di da tos de hoje, Ita mar Fran-
co, que, do ex te ri or, não fa la va com uma pes soa se-
quer ma ni fes tan do o seu in te res se. Então, era uma
pré-can di da tu ra que não ofe re cia se gu ran ça, por que o
pró prio pré-can di da to não fa la va com nin guém a res-
pe i to dis so. Ago ra, hoje, te mos dois ou três pré-can di -
da tos: V. Exª, que tem o nos so res pe i to, o nos so ca ri -
nho e o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, nos so ami go,
Ita mar Fran co. De for ma que es sas ques tões não po-
dem, ago ra – daí o meu apar te – ser de ci di das por dois
ou três lí de res do nos so Par ti do. Não! Essas ques tões
têm que ser tra ta das pe las li de ran ças como um todo,
têm que ser le va das à con ven ção, que de ci diu por es-
ta be le cer can di da tu ra pró pria, re a li za ção de pré vi as, e
po lí ti ca não se faz com brin ca de i ra. Te mos que, jun tos,
to mar uma po si ção que seja boa para o Bra sil, que
seja boa para o PMDB, pen san do an tes no nos so País.
Ma ni fes to a mi nha per ma nen te ad mi ra ção pe las po si -
ções de V. Exª, pe las li ções po lí ti cas que vem dan do a
este País e aos ho mens pú bli cos e, so bre tu do, pela ho-
me na gem tão to can te que me pres tou re fe rin do-se ao
meu nome nes ta ma nhã de sex ta-fe i ra. Mu i to obri ga do 
a V. Exª. Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a
V. Exª que con clua o seu dis cur so.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço-lhe o apar te, Se na dor Iris Re zen de. V. Exª fez um
his tó ri co mu i to im por tan te, que é ab so lu ta men te exa to. 
Nós só te mos nes se his tó ri co uma pe que na di ver gên -
cia: eu fi quei com o Ita mar na úl ti ma Con ven ção. Se ti-
vés se mos ido de Ita mar Fran co, ele te ria ga nho aque la 
ele i ção de Fer nan do Hen ri que – te ria sido um gran de
Pre si den te! O ma i or erro his tó ri co da vida po lí ti ca de
Fer nan do Hen ri que foi a sua re e le i ção; foi ter jo ga do
todo o seu pres tí gio na re e le i ção. Na que le mo men to
em que fez a re e le i ção es ta va com cre di bi li da de de
90%. Se ti ves se usa do isso para fa zer a re for ma tri bu -
tá ria, a re for ma ad mi nis tra ti va, a re for ma po lí ti ca, a re-
for ma par ti dá ria, hoje se ria um es ta dis ta e, mu i to pro-
va vel men te, es ta ria vol tan do ago ra como can di da to a
Pre si den te. Acho que ele co me teu um erro. E o PMDB,
se ti ves se ido com o Ita mar Fran co, te ria acer ta do.

Digo ape nas, Sr. Pre si den te, já que o meu tem-
po se es go ta, com mu i ta sin ge le za: fa lei na dí vi da ex-
ter na e fa lei em ní vel in ter no num pla no que seja ver-
da de i ra men te vol ta do para o so ci al. Digo com to das
as le tras, agri cul tu ra como pri o ri da de, agri cul tu ra fa-
mi li ar, um pro je to que faça com que o Bra sil re al men te 

saia da po si ção de 100 mi lhões de to ne la das, que
era, pra ti ca men te, a da épo ca de V. Exª, e par ta para o
grau de um País que tem as ma i o res re ser vas de áre-
as cul ti vá ve is do mun do e a ma i or re ser va de água
doce do mun do. Mas te mos que ter uma pro pos ta
nes se sen ti do. Um pro je to como o da Itá lia; cri ar um
ban co como o Ban co de Ban gla desh para o povo, a
fim de se cri a rem em pre gos, dar R$100, R$200,
R$500, R$2.000 ou R$5.000 para que o ci da dão mar-
gi nal, com uma pe que na má qui na de cos tu ra semi-in-
dus tri al, ou com uma pe que na co zi nha semi-in dus tri -
al, se trans for me num ci da dão, pas san do a ser um mi-
cro em pre sá rio e te nha con di ções de pro gre dir. Acho
que o PMDB tem que apre sen tar um pro je to, uma pro-
pos ta que seja sua, que seja a sua cara: “A nos sa
cara é esta aqui”. O Bra sil, de po is da mor te de Tan-
cre do Ne ves, está can sa do de ver Sar ney, e não sei
mais quem, e mais quem, e não sabe qual é a cara do
PMDB, o que pen sa o PMDB, qual é a his tó ria do
PMDB, qual é a pro pos ta do PMDB!

Isso eu acho que deve ser fe i to. Se eu for can di -
da to, irei usar os seis mi nu tos de te le vi são olho no
olho. Po dem o Sr. Du tra e o ou tro fa ze rem os pro gra -
mas mais es pe ta cu la res no cam po de pa drão Glo bo
de qua li da de, mas eu vou fa lar olho no olho. Vou di zer, 
vou con ver sar. 

Eu ga ran to, meu ami go Iris, o PMDB pode não
ga nhar a ele i ção para Pre si den te – isso não dá para
ga ran tir –, mas sai como o gran de Par ti do. Caso con-
trá rio, mes mo apo i an do o Ser ra ou a Dona Ro se a na,
não dá para di zer que ga nha, e o PDMB sai como um
ex-Par ti do gran de. Faço um cha ma men to ao Dr. Re-
nan; faço um cha ma men to ao nos so De pu ta do, que ri -
do Lí der lá na Câ ma ra dos De pu ta dos; faço um cha-
ma men to ao Pre si den te do Par ti do, Mi chel: ain da é
hora. Eles que as su mam as po si ções de li de ran ça
que têm para se iden ti fi car com as ba ses. Eles que fa-
çam a con ven ção e as pré vi as, por que uma co i sa eu
ga ran to: se bo i co ta rem as pré vi as, e elas não sa í rem,
vai ter con ven ção em ju nho, onde eles se rão fra go ro -
sa men te der ro ta dos. O PMDB vai ter can di da to.

Por isso, você que está me as sis tin do, meu ir-
mão, no rá dio, na TV Se na do, avi se o seu ami go Ve-
re a dor do PMDB, avi se o seu ami go Pre fe i to: ele tem
um voto. No dia 20 de mar ço, ele tem que ir à ca pi tal
do Esta do, das 9 da ma nhã às 17h, e de po si tar o seu
voto. Por en quan to é o Ita mar, é o Jung mann e é o Pe-
dro Si mon. Mas, até o dia 10 de mar ço, pode ser até
que os go ver nis tas apre sen tem ou tros can di da tos.
Esta rão numa cé du la úni ca, e você vai es co lher o
can di da to do PMDB.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Per mi -
tam-me V. Exªs uma ex pli ca ção: nun ca se diga que o
Se na dor Pe dro Si mon não é um po lí ti co do ta do de gran-
des ad mi ra do res. S. Exª os tem, a par tir dos 80 Se na do -
res que jun to com S. Exª com põem o Se na do Fe de ral.

Re cor do-me, re cen te men te, Se na dor Pe dro Si-
mon, que re ce bi dois e-ma ils de ad mi ra do res seus, que
não são se quer do Rio Gran de do Sul, que i xan do-se co-
mi go por ser mu i to exi gen te quan to ao tem po de V. Exª.

Qu e ro di zer a V. Exª e a es ses ad mi ra do res que
não sou exi gen te. O Se na dor Pe dro Si mon ago ra, por
exem plo, que te ria di re i to a 20 mi nu tos, fa lou por mais
de uma hora. S. Exª nos en can ta com sua pa la vra,
com sua ora tó ria e o seu ver bo pe ne tran te, mas pre ci -
sa mos cum prir a lei. A lei re gi men tal es ta be le ce 20 mi-
nu tos, e não po de mos abrir ex ce ções. To da via, S. Exª
teve a ex ce ção que de se jou.

O  SR.  BERNARDO  CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te Edi-
son Lo bão, quan do o jor nal Tri bu na da Impren sa, edi-
ta do no Rio de Ja ne i ro, com ple tou 50 anos, eu ocu pei
a tri bu na da Casa e fiz um lon go dis cur so. Ain da que
não ti ves se qual quer ou tro va lor, foi re che a do pe los
apar tes dos emi nen tes Co le gas, que o en ri que ce ram.

Eu tra ça va ali o per fil do que foi a Tri bu na da
Impren sa ao lon go da sua exis tên cia, fun da da por
Car los La cer da e con ti nu a da pelo jor na lis ta He lio Fer-
nan des. Lem bra va que, em 1967, quan do era De pu ta -
do Fe de ral, o jor na lis ta He lio Fer nan des fora ba ni do
para Per nam bu co, cum prin do uma pena que não
exis tia mais nos ca tá lo gos pe na is. Daí em di an te,
mos trei que ele era um can di da to ele i to no Rio de Ja-
ne i ro, e aca ba ram im pug nan do sua can di da tu ra para
que não sa ís se vi to ri o so.

Mais re cen te men te, fiz um re que ri men to lem-
bran do que a pro pos ta ha via sido apro va da, já em
mar ço de 2001, quan do V. Exª, ao fi nal dos tra ba lhos,
exer cia a Pre si dên cia. Àque la al tu ra, eu lem bra va que
era pre ci so que res ga tás se mos a ho me na gem an te ri -
or men te apro va da, mos tran do que o bra vo He lio Fer-
nan des es ta va com as ci ca tri zes or gu lho sas do de ver
cum pri do como jor na lis ta. V. Exª, do alto da sa be do ria
da Pre si dên cia, de cla rou que no fi nal de ano tal vez
não fos se ne ces sá rio, nem opor tu no mar car-se uma
data, até por que a se guir vi ria o re ces so e de po is o
Car na val.

Tomo co nhe ci men to de que V. Exª já de ter mi nou 
que, en tre as co me mo ra ções que se de ve rão le var a
efe i to nos pró xi mos dias ou se ma nas, bas ta ape nas
uma cir cuns tân cia: que eu com bi ne uma data com o
jor na lis ta He lio Fer nan des e a co mu ni que a V. Exª.

Agra de ço a aten ção que V. Exª dis pen sou ao
meu re que ri men to e ao dis cur so, en tran do em con ta -
to com a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa para apra zar essa
co me mo ra ção. 

Sr. Pre si den te, re gis tro, por tan to, os meus agra-
de ci men tos e in for mo a V. Exª que, ain da hoje, to ma -
rei a ini ci a ti va de te le fo nar ao jor na lis ta He lio Fer nan -
des para com bi nar mos uma data, em Ple ná rio da
Casa, na Hora do Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re la to
de V. Exª cor res pon de à re a li da de dos fa tos. A Mesa
ago ra aguar da a in di ca ção da data que V. Exª ob te rá
nes se en ten di men to com o jor na lis ta He lio Fer nan -
des, para que pos sa mos mar car o dia das ho me na -
gens que o Se na do ha ve rá de pres tar a esse bra vo
jor nal bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, e, em
se gui da, ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

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, ocu po a tri bu na
do Se na do nes ta ma nhã para re ve lar al gu mas pre o cu -
pa ções com o ge ren ci a men to da ma lha ro do viá ria fe de -
ral, par ti cu lar men te em re la ção ao es ta do pre cá rio de
con ser va ção da ro do via Be lém-Bra sí lia. Efe ti va men te, a
BR-153 é o prin ci pal eixo de li ga ção de re giões im por -
tan tes. Liga Be lém e o Pará, do nos so emi nen te Se na -
dor Luiz Otá vio, ao Cen tro-Oes te, ao Sul des te País; liga
uma vas ta re gião, des de o sul do Ma ra nhão, o sul do
Pará, o Esta do do To can tins, o Esta do de Go iás. Por
esse eixo tran si tam os prin ci pa is in su mos de que a re-
gião pre ci sa para so bre vi ver, para pro du zir e para in se -
rir-se no pro ces so pro du ti vo des te País.

Den tre as agres sões que a so ci e da de bra si le i ra
vem sen tin do em to dos os sen ti dos, o usuá rio da Be-
lém-Bra sí lia está ex pe ri men tan do uma agres são bru-
tal. Há inú me ros ve í cu los pa ra dos à mar gem da ro do -
via, com as suas ro das amas sa das, com os pne us es-
va zi a dos, es tou ra dos, e fa mí li as à be i ra da es tra da
pe din do por so cor ro em ra zão da mul ti pli ci da de de
bu ra cos que po vo am esse tre cho, prin ci pal men te o
que está no ter ri tó rio to can ti nen se. E o bu ra co no as-
fal to é mu i tas ve zes, pior do que o bu ra co em uma es-
tra da sem pa vi men ta ção as fál ti ca, onde fica re la ti va -
men te aba u la do e sen te-se a pres são da on du la ção.
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O bu ra co do as fal to, por sua vez, for ma uma qui na
cor tan te que amas sa as ro das, es tou ra os pne us, ca-
u sa pre ju í zos e pro vo ca aci den tes, às ve zes, fa ta is.
Pes so as mor rem ao lon go des sa ro do via, que me re ce 
e que pre ci sa ur gen te men te ser so cor ri da.

A nos sa luta pela re cu pe ra ção da con ser va ção
da Be lém-Bra sí lia dura mais de 10 anos, e os tre chos
aqui e aco lá são re pa ra dos, mas, quan do che ga o pe-
río do chu vo so, as con di ções de con ser va ção tor-
nam-se pre ca rís si mas.

No ta da men te nes te ano em que o vo lu me de
pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca ex pe ri men tou um au men -
to im pres si o nan te, a con di ção de con ser va ção da ro-
do via pi o rou mu i to, ocor ren do, in clu si ve, o rom pi men -
to de tre chos da ro do via Be lém-Bra sí lia, em vá ri as
oca siões. Esse rom pi men to aca ba obri gan do os seus
usuá ri os a bus ca rem al ter na ti vas para a con ti nu a ção
da sua vi a gem. E o que ocor reu no Esta do do To can -
tins? Com o rom pi men to des sas bar re i ras, des vi os
que pas sa ram a acon te cer pe las es tra das es ta du a is
aca ba ram por da ni fi car – e mu i to – es sas es tra das,
dan do um pre ju í zo mu i to gran de ao Esta do do To can -
tins e aos Esta dos que ofe re cem es sas al ter na ti vas,
por que as es tra das es ta du a is não fo ram nem con ce -
bi das e nem cons tru í das para su por tar o trá fe go de
ve í cu los que uti li zam a Be lém-Bra sí lia. 

Hoje, com o avan ço da tec no lo gia, há ca mi -
nhões cada vez mais mo der nos, po den do tra ci o nar
mais, trans por tar um vo lu me ma i or de car gas, in clu si -
ve com os ”tre mi nhões“, que, até em um abu so das
trans por ta do ras e dos seus mo to ris tas, aca bam
trans por tan do 80 to ne la das em um só ve í cu lo, da ni fi -
can do so bre mo do as nos sas ro do vi as.

Por tan to, o aler ta fica no sen ti do do po li ci a men -
to, da fis ca li za ção, para evi tar que ca mi nhões abu sem 
do peso que é per mi ti do trans por tar e, por isso mes-
mo, tra gam con se qüên ci as da no sas a uma po pu la -
ção in ten sa que vive e que de pen de ba si ca men te do
trá fe go nor mal da ro do via Be lém-Bra sí lia.

Sa be mos da apro va ção do Pro je to Cre ma, que
vem dar um so cor ro e aten der à de man da de re cu pe -
ra ção des se tre cho da ro do via Be lém-Bra sí lia e que
vem em boa hora, mas já está atra sa do. As em pre sas
que já es tão se ins ta lan do pre ci sam agi li zar os seus
tra ba lhos, por que os pre ju í zos au men tam a cada dia,
e ví ti mas es tão po vo an do as mar gens da ro do via com
os aci den tes que as suas pre cá ri as con di ções têm
pro vo ca do.

Assim, é im por tan te que esse aler ta fi que não
só para a fis ca li za ção, para evi tar o abu so de so bre -
pe so que al gu mas trans por ta do ras es tão fa zen do,
mas tam bém para que as em pre sas en car re ga das da

re cu pe ra ção da ro do via Be lém-Bra sí lia o fa çam com
mais agi li da de e co me cem ime di a ta men te uma ope-
ra ção tapa-bu ra cos em uma ro do via que ex pe ri men -
ta, hoje, um trá fe go su pe ri or a 2.500 ve í cu los por dia.

Ima gi nem a di fi cul da de e o so fri men to por que
pas sam os usuá ri os, prin ci pal men te os ca mi nho ne i ros
que tra fe gam em ro do vi as em uma si tu a ção des sa!

Sr. Pre si den te, era esse o bre ve re gis tro e o aler-
ta que eu gos ta ria de fa zer na ma nhã de hoje.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -

nio. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 24, DE 2002

Nos ter mos do art. 172, in ci so I do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 230, de 2001, que al te ra a
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo
De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para au-
to ri zar o não com pa re ci men to ao ser vi ço, sem pre ju í -
zo do sa lá rio, para a pro cu ra de pa ren te de sa pa re ci -
do, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos So ci a is já se
acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

  O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re-
que ri men to será pu bli ca do e in clu í do em Ordem do
Dia após a ma ni fes ta ção do Pre si den te da Co mis são
de Assun tos So ci a is, em obe diên cia ao dis pos to no
pa rá gra fo úni co do art. 255 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se-
na dor Ma u ro Mi ran da en vi ou dis cur so à Mesa para
ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re-
gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O   SR.  MAURO   MIRANDA  (PMDB – GO) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o povo bra si le i -
ro está cho ca do com o avan ço in con tro lá vel da vi o lên -
cia que toma con ta da vida co ti di a na, ame a ça a ci da -
da nia, de sa fia as ins ti tu i ções, ri di cu la ri za as au to ri da -
des, me nos pre za a jus ti ça e des mo ra li za com ple ta -
men te a ima gem do País.

Em São Pa u lo, na se gun da-fe i ra pas sa da, con-
for me no ti ciá rio e ima gens cho can tes mos tra das pela
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mí dia, a or ga ni za ção cri mi no sa de no mi na da Pri me i ro
Co man do da Ca pi tal (PCC) pro mo veu, em vá ri os pre-
sí di os, um ver da de i ro ba nho de san gue. Se gun do o
no ti ciá rio, fo ram tre ze as sas si na tos co me ti dos ao mes-
mo tem po nos pre sí di os de Assis, Hor to lân dia, Ri be i -
rão Pre to, So ro ca ba, no da zona les te da ca pi tal e no
cha ma do Ca de ião de Pi nhe i ros. O sal do de i xa do pela
fú ria de su ma na dos as sas si nos foi ma ca bro. Alguns
dos sa cri fi ca dos fo ram, in clu si ve, de ca pi ta dos sem
qual quer cle mên cia. Enquan to isso, nas ruas da ca pi -
tal, os ban di dos da or ga ni za ção as su mi am sem qual-
quer te mor a au to ria de vá ri os aten ta dos a bom ba co-
me ti dos na me ta de da se ma na pas sa da. Os atos ter ro -
ris tas fo ram di ri gi dos con tra a Se cre ta ria da Admi nis -
tra ção Pe ni ten ciá ria, no cen tro de São Pa u lo con tra o
pré dio do Insti tu to de Pre vi dên cia do Mu ni cí pio de São
Pa u lo e con tra o De par ta men to de Po lí cia lo ca li za do
no edi fí cio ao lado. Além da ou sa dia em ata car pré di -
os pú bli cos com bom bas, in clu si ve fe rin do pes so as
ino cen tes que pas sa vam pe los lo ca is nos mo men tos
das ex plo sões e fun ci o ná ri os que lá tra ba lha vam, os
ban di dos de i xa ram fa i xas com di ze res ame a ça do res
en de re ça dos ao Go ver no e as si na das pelo PCC.

E mais, os lí de res do mo tim fo ram ain da mais
ou sa dos quan do jus ti fi ca ram, sem ne nhum re mor so e
com mu i to or gu lho, o mo ti vo dos cri mes pra ti ca dos.
Se gun do eles, a ação con jun ta foi para co me mo rar
um ano da ma i or re be lião de pre sos já ve ri fi ca da no
País e que foi li de ra da pelo PCC. Em fe ve re i ro de
2001, com a aju da de te le fo nes ce lu la res, vin te e nove
pri sões e vin te e cin co mil pre sos, sob o co man do do
PCC, re a li za ram uma enor me re vol ta. Tudo ter mi nou
com um sal do de vá ri as de ze nas de as sas si na tos e
pre ju í zos ma te ri a is con si de rá ve is aos co fres pú bli cos. 
Além dis so, numa ame a ça di re ta ao Esta do, a or ga ni -
za ção cri mi no sa apro ve i tou para de sa fi ar as au to ri da -
des e re a fir mar o seu po der no in te ri or dos pre sí di os,
nos mor ros, nas fa ve las e na imen sa pe ri fe ria qua se
sem pre ig no ra da pe los go ver nos. Assim, nes ses es-
pa ços so ci a is de ses tru tu ra dos, con si de ra dos ter ri tó ri -
os es tra té gi cos do cri me or ga ni za do, as qua dri lhas
co man dam as re la ções so ci a is, eco nô mi cas, as pes-
so as e as ações cri mi no sas com re gras pró pri as.

La men ta vel men te, como po de mos cons ta tar, no
Bra sil de hoje con vi ve mos com dois po de res. Exis te o
po der cons ti tu í do, que ain da não acor dou para a gra-
vi da de da vi o lên cia, e o po der do cri me, que cres ce
de ma ne i ra as sus ta do ra e ame a ça im pu ne men te a
tran qüi li da de da so ci e da de e os ali cer ces do Esta do.

É im por tan te res sal tar que essa es ca la da da cri-
mi na li da de e da vi o lên cia en con tra sua ener gia vi tal
no trá fi co de dro gas, que mo vi men ta mun di al men te

mais de 500 bi lhões de dó la res, na cor rup ção ali men -
ta da pela ”ban da po dre“ da po lí cia, na fal ta de co or de -
na ção en tre os apa ra tos po li ci a is, na mo ro si da de, na
im pu ni da de e na to le rân cia ina ce i tá vel da jus ti ça em
re la ção aos atos cri mi no sos, e, en fim, na fal ta de ação
de ci si va do Exe cu ti vo, que re le ga pe ri go sa men te o
as sun to a um se gun do pla no de suas pri o ri da des. 

Des sa ma ne i ra, em vez de cri ti car in de vi da men -
te o Con gres so pela ale ga da mo ro si da de na de ci são
de ma té ri as im por tan tes para mu dar o per fil da se gu -
ran ça pú bli ca do País, o Go ver no de ve ria ser mais
sen sa to e de fi nir ime di a ta men te uma di re triz na ci o nal
de com ba te ao cri me or ga ni za do. 

No pla no eco nô mi co, por exem plo, mes mo ten-
do de sub me ter o povo bra si le i ro a enor mes sa cri fí ci -
os para po der cum prir as exi gên ci as dra co ni a nas im-
pos tas pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI), te-
mos sido até hoje ex tre ma men te com pe ten tes no
acer to das pe sa das me tas que nos são exi gi das. É
im por tan te re lem brar que, não faz nem um mês, re ce -
be mos elo gi os ras ga dos da mis são do FMI que aqui
es te ve para fis ca li zar nos sas con tas. Os afa gos fo ram 
mo ti vo de gran de co me mo ra ção na Espla na da dos
Mi nis té ri os e nos ga bi ne tes do Pa lá cio do Pla nal to. 

Indis cu ti vel men te, as au to ri da des go ver na men -
ta is têm sido ex tre ma men te efi ci en tes e ri go ro sas em
re la ção ao con tro le da eco no mia, da in fla ção e das
nos sas re la ções in ter na ci o na is. Em con tra par ti da, em
re la ção ao com ba te con tra o cri me e con tra a vi o lên -
cia não po de mos di zer o mes mo. 

Pe ran te os for ma do res de opi nião es tran ge i ros
exi bi mos as pi o res no tas e so mos vis tos como um
povo de sor ga ni za do e uma ter ra sem lei. A ci da de de
São Pa u lo já é tida como mais vi o len ta do que Bo go -
tá, ca pi tal de um País que vive há de ze nas de anos
sob o fogo in ten so de uma guer ra ci vil de cla ra da e do
nar co trá fi co.

Ape sar des sa ima gem ex tre ma men te ne ga ti va,
a mes ma com pe tên cia que apre sen ta mos ao FMI
pode mu i to bem se re pe tir na luta pela me lho ria dos
dra má ti cos ín di ces de vi o lên cia mos tra dos nas es ta -
tís ti cas. Para isto, bas ta von ta de po lí ti ca, to ma da de
cons ciên cia, pul so e de ter mi na ção para en fren tar
essa guer ra com pro fis si o na lis mo. Se o Go ver no
cum prir a sua par te, com toda cer te za, o Con gres so
Na ci o nal não fi ca rá à de ri va, por que sem pre es te ve
pron to para as su mir a de fe sa do Esta do, da so ci e da -
de e da de mo cra cia.

O Con gres so Na ci o nal en ten de per fe i ta men te
que toda ati vi da de cri mi no sa pre ci sa ser com ba ti da
com ex tre mo ri gor por que aten ta con tra a se gu ran ça
do Esta do. Na si tu a ção atu al do Bra sil, há quem peça
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uma ope ra ção mi li tar con tra o cri me or ga ni za do, no ta -
da men te com a pre sen ça do exér ci to nas ruas, como
acon te ceu du ran te a Con fe rên cia Mun di al do Meio
Ambi en te, a Eco-92, que se re a li zou na ci da de do Rio
de Ja ne i ro. Por sua vez, a po pu la ção de Cam pi nas,
após o as sas si na to do Pre fe i to Cel so Da ni el, pe diu in-
ter ven ção fe de ral no mu ni cí pio. Cla mo res bem mais
nu me ro sos e ra di ca is de fen dem a ado ção da pri são
per pé tua para cri mes he di on dos e mes mo a pena de
mor te para os mes mos de li tos. De qual quer ma ne i ra,
não de ve mos nos es que cer de que os pre ce i tos cons-
ti tu ci o na is de vem ser res pe i ta dos, mes mo sa ben do
que eles po dem ser al te ra dos pela von ta de so be ra na
do Le gis la ti vo, com o aval do Exe cu ti vo.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, face ao di fí cil mo-
men to que atra ves sa mos, se ria de gran de im por tân -
cia que o Go ver no pro cu ras se pro var para a so ci e da -
de que não se in ti mi da di an te das ame a ças dos ban-
di dos e as sas si nos. Ele po de ria in clu si ve co me çar
abrin do um am plo de ba te na ci o nal vi san do à ela bo ra -
ção de um pla no emer gen ci al para con ter a onda de
vi o lên cia e o res ta be le ci men to do cli ma de con fi an ça
do povo em re la ção ao po der das ins ti tu i ções.

Gos ta ria, fi nal men te, de ilus trar este pro nun ci a -
men to ane xan do ar ti go de mi nha au to ria, pu bli ca do no
úl ti mo dia 02 de fe ve re i ro pelo jor nal O Po pu lar, do meu
Esta do, onde apre sen to al guns da dos que re ve lam a
gra vi da de do pe ri go que a vi o lên cia im põe aos ci da -
dãos e a fal ta de em pe nho do Go ver no em obs tru ir os
prin ci pa is ca na is que ir ri gam o mun do do cri me.

Era o que ti nha a di zer! Mu i to obri ga do!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAURO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO. (INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.)

Até quan do

Ma u ro Mi ran da

Ain da tra u ma ti za da pelo bár ba ro as sas si na to do pre fe i to
de San to André, Cel so Da ni el, a so ci e da de bra si le i ra se in da ga
até quan do se re mos um país onde a ci da da nia cus ta tão caro e a
vida hu ma na vale tão pou co. A es ca la da da vi o lên cia e da cri mi -
na li da de as su me di men sões ex po nen ci a is, cres cen do à som bra
do trá fi co de dro gas, da cor rup ção pro ta go ni za da pela “ban da po-
dre” da po lí cia, da de sar ti cu la ção ins ti tu ci o nal en tre os apa ra tos
de po li ci a men to os ten si vo e in ves ti ga ti vo, do caos do sis te ma pe-
ni ten ciá rio, do em per ra men to da jus ti ça, do co lap so dos pa ra dig -
mas ge ren ci a is e tec no ló gi cos vi gen tes e da fal ta de li de ran ça do
Exe cu ti vo para ide a li zar e im plan tar um novo mo de lo de se gu ran -
ça pú bli ca.

As es ta tís ti cas são re al men te es tar re ce do ras. São Pa u lo já
des ban cou Bo go tá, na Co lôm bia, como Ca pi tal do cri me. Lá, no

ano pas sa do, ve ri fi cou-se uma taxa de 34,8 as sas si na tos para
cada 100 mil ha bi tan tes. Aqui, o ín di ce che gou a 57,45 por cem
mil. Em 1999, fo ram re gis tra dos 19 se qües tros, em 2000, qua se
três ve zes mais (63), em 2001, esse nú me ro quin tu pli cou, che-
gan do a 307 se qües tros. Cla ro que es ses da dos ofi ci a is re pre -
sen tam ape nas uma pe que na  par ce la (20%), do to tal real de
ocor rên ci as. Des cren tes da efi cá cia das au to ri da des po li ci a is,
mu i tos ci da dãos de i xam de ofi ci a li zar suas que i xas. Tam bém pu-
de ra: de to dos os pro ces sos cri mi na is aber tos na Jus ti ça ape nas
2,5% são con clu í dos, com a de vi da iden ti fi ca ção e pu ni ção dos
res pon sá ve is. A mo ro si da de fo men ta a im pu ni da de.

O Go ver no, na prá ti ca, con cen tra-se ex clu si vi da de em
cum prir o fi gu ri no do FMI. Pro va dis so é que, no ano pas sa do, os
gas tos com se gu ran ça fi ca ram aba i xo do or ça do. De um to tal de
R$2,5 bi lhões pre vis tos no Orça men to Ge ral da União, foi em pe -
nha do R$1,85 bi lhão e pago ape nas R$1,6 bi lhão. Me di das de
pre ven ção con tra o cri me or ga ni za do, com pre vi são de R$16,7
mi lhões, ti ve ram em pe nha dos  ape nas R$8,3 mi lhões. Para o re e -
qui pa men to das po lí ci as ro do viá ri as, fo ram gas tos so men te
R$464 mil de um to tal or ça do em R$12,2 mi lhões. E os pro je tos
re la ti vos à po lí cia co mu ni tá ria, que no pa pel con ta vam com do ta -
ção de R$140,4 mi lhões, vi ram R$9 mi lhões se rem re ma ne ja dos
para ou tras ru bri cas. Ao todo, dos R$80,2 mi lhões em pe nha dos,
só R$62,4 mi lhões fo ram pa gos.

Enquan to isso, os pre sí di os se guem su per lo ta dos, ver da -
de i ras es co las de cri mes, onde de lin qüen tes no va tos con vi vem
com fa cí no ras pe ri go sís si mos. A de can ta da uni fi ca ção en tre as
po lí ci as ci vis e mi li ta res ja ma is con se guiu sair do pa pel, ain da
que, so men te em São Pa u lo, essa me di da pos sa  re pre sen tar
uma eco no mia de re cur sos da or dem de R$250 mi lhões por ano.

As qua se 120 pro po si ções le gis la ti vas (emen das cons ti tu -
ci o na is e pro je tos de lei) que ora tra mi tam no Con gres so, abran-
gen do to dos os as pec tos da se gu ran ça pú bli ca, em par te re ve lam 
a sen si bi li da de dos re pre sen tan tes do povo, as an gús ti as das
pes so as co muns, acu a das em suas pró pri as ca sas pelo pa vor
das ruas, em bo ra re fli tam tam bém a que bra-de-bra ço en tre lob-
bi es ex clu si va men te pre o cu pa dos com a ma nu ten ção ou am pli a -
ção de van ta gens e ga ran ti as fun ci o na is em de tri men to do in te -
res se ge ral.

É cla ro que, no re gi me pre si den ci a lis ta tais im pas ses só
po dem ser de sa ta dos pela li de ran ça do Exe cu ti vo. Este, no en-
tan to, ain da não foi ca paz de dis tin guir de cla ra ções de boas in-
ten ções, ali nha va das às pres sas em re la ção a tra gé di as que re-
gu lar men te ga nham as man che tes e aba lam a opi nião pú bli ca.

Exa us ta a ater ro ri za da, a fa mí lia bra si le i ra re pe te a per-
gun ta que não quer ca lar até quan do?

Ma u ro Mi ran da é Se na dor (PMDB – GO)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 26
mi nu tos.)

(OS. 10747/2002)
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Ata da 6ª Ses são Não De li be ra ti va
em 25 de fe ve re i ro 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. Edi son Lo bão, Mo za ril do Ca val can ti e José Co e lho

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 19, de 2002-CN (nº 1.457/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 20 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$ 30.657.619,00 (trin ta mi lhões,
se is cen tos e cin qüen ta e sete mil, se is cen tos e de ze -
no ve re a is), para re for ço de do ta ções con sig na das no
or ça men to vi gen te.

Nº 20, de 2002-CN (nº 1.458/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 20 de de zem bro de
2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$ 8.642.100,00 (oito
mi lhões, se is cen tos e qua ren ta e dois mil e cem re a is),
em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da e de Trans fe rên ci as a
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, para re for ço de
do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to.

Nº 21, de 2002-CN (nº 1.459/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 20 de de zem bro de
2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União cré di to
su ple men tar no va lor de R$ 54.948.581,00 (cin qüen ta e
qua tro mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta e oito mil, qui-
nhen tos e oi ten ta e um re a is), em fa vor de Trans fe rên ci -
as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, para re for ço 
de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to.

Nº 22, de 2002-CN (nº 1.460/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 20 de de zem bro

de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$ 369.400,00 (tre zen tos e ses-
sen ta e nove mil e qua tro cen tos re a is), para re for ço
de do ta ções con sig na das no or ça men to vi gen te.

Nº 23, de 2002-CN (nº 1.461/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 20 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União cré-
di to su ple men tar no va lor de R$ 6.445.216,00 (seis
mi lhões, qua tro cen tos e qua ren ta e cin co mil, du zen -
tos e de zes se is re a is), em fa vor da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, para re for ço de do ta ções con sig na das no
vi gen te or ça men to.

Nº 24, de 2002-CN (nº 1.462/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor do Se na do Fe de ral,
de di ver sos ór gãos dos Po de res Ju di ciá rio e Exe cu ti -
vo e do Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$ 456.158.516,00 (qua tro -
cen tos e cin qüen ta e seis mi lhões, cen to e cin qüen ta
e oito mil, qui nhen tos e de zes se is re a is), para re for ço
de do ta ções con sig na das nos or ça men tos vi gen tes. 

Nº 25, de 2002-CN (nº 1.463/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União cré-
di to su ple men tar no va lor de R$ 983.428.837,00 (no-
ve cen tos e oi ten ta e três mi lhões, qua tro cen tos e vin-
te e oito mil, oi to cen tos e trin ta e sete re a is), em fa vor
de Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni -
cí pi os, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi-
gen te or ça men to.

Nº 26, de 2002-CN (nº 1.464/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to da Se gu ri da de So-
ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da Sa ú de, cré di -
to su ple men tar no va lor de R$ 100.000.000,00 (cem
mi lhões de re a is), para re for ço de do ta ções con sig na -
das no vi gen te or ça men to.
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Nº 27, de 2002-CN (nº 1.465/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União cré-
di to su ple men tar no va lor de R$ 134.302.860,00 (cen-
to e trin ta e qua tro mi lhões, tre zen tos e dois mil, oi to -
cen tos e ses sen ta re a is), em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, para re for ço de do ta ções con-
sig na das no vi gen te or ça men to.

Nº 28, de 2002-CN (nº 1.466/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da
Edu ca ção e da Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$ 26.879.874,00 (vin te e seis mi lhões, oi-
to cen tos e se ten ta e nove mil, oi to cen tos e se ten ta e
qua tro re a is), para re for çar do ta ções cons tan tes do
or ça men to vi gen te.

Nº 29, de 2002-CN (nº 1.467/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em
fa vor de Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, cré di to su ple men tar no va lor de
R$2.405.839,00 (dois mi lhões, qua tro cen tos e cin co
mil, oi to cen tos e trin ta e nove re a is), para re for ço de
do ta ção con sig na da no vi gen te or ça men to.

Nº 30, de 2002-CN (nº 1.468/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te -
ci men to, cré di to su ple men tar no va lor de
R$24.568.000,00 (vin te e qua tro mi lhões, qui nhen tos
e ses sen ta e oito mil re a is), para re for ço de do ta ções
con sig na das no vi gen te or ça men to.

Nº 31, de 2002-CN (nº 1.469/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor do Se na do Fe de ral,
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, Jus ti ça Fe de ral e Mi nis -
té rio da Edu ca ção, cré di to su ple men tar no va lor glo-
bal de R$ 4.052.601,00 (qua tro mi lhões, cin qüen ta e
dois mil, se is cen tos e um re a is), para re for ço de do ta -
ções con sig na das nos vi gen tes or ça men tos.

Nº 32, de 2002-CN (nº 1.470/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 26 de de zem bro
de 2001, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri -
da de So ci al da União cré di to su ple men tar no va lor glo-
bal de R$ 16.303.900,00 (de zes se is mi lhões, tre zen tos 
e três mil e no ve cen tos re a is) em fa vor do Mi nis té rio da
Jus ti ça e do Mi nis té rio da De fe sa, para re for ço de do ta -
ções con sig na das nos vi gen tes or ça men tos.

Nº 33, de 2002-CN (nº 1.501/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 27 de de zem bro

de 2001, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Edu ca ção, cré di to su ple men tar no va lor de
R$75.177.855,00 (se ten ta e cin co mi lhões, cen to e
se ten ta e sete mil, oi to cen tos e cin qüen ta e cin co
reais), para re for ço de do ta ções con sig na das nos vi-
gen tes or ça men tos.

Nº 34, de 2002-CN (nº 1.502/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 27 de de zem bro
de 2001, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su-
ple men tar no va lor glo bal de R$ 2.907.500,00 (dois
mi lhões, no ve cen tos e sete mil e qui nhen tos re a is),
para re for ço de do ta ções con sig na das nos or ça -
mentos vi gen tes.

Nº 35, de 2002-CN (nº 2/2002, na ori gem), en-
ca mi nhan do có pia do De cre to de 27 de de zem bro de
2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em fa-
vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dos Mi nis té ri os do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, dos
Trans por tes e do Espor te e Tu ris mo, cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$ 13.650.290,00 (tre ze mi-
lhões, se is cen tos e cin qüen ta mil, du zen tos e no ven ta 
re a is), para re for ço de do ta ções con sig na das no or ça -
men to vi gen te.

Nº 36, de 2002-CN (nº 3/2002, na ori gem), en-
ca mi nhan do có pia do De cre to de 27 de de zem bro de
2001, que abre ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al
da União, em fa vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, cré di to su ple men tar no va lor de
R$ 13.920.000,00 (tre ze mi lhões, no ve cen tos e vin te
mil re a is), para re for ço de do ta ções cons tan tes do or-
ça men to vi gen te.

Nº 37, de 2002-CN (nº 4/2002, na ori gem), en-
ca mi nhan do có pia do De cre to de 28 de de zem bro de
2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em fa-
vor do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$ 17.400.000,00 (de zes se te mi-
lhões e qua tro cen tos mil re a is), para re for ço de do ta -
ções cons tan tes dos or ça men tos vi gen tes.

Nº 38, de 2002-CN (nº 89/2002, na ori gem), en ca -
mi nhan do có pia do De cre to de 7 de fe ve re i ro de 2002,
que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So-
ci al da União, em fa vor dos ór gãos da União, cré di to su-
ple men tar no va lor glo bal de R$1.301.008.679,00 (um
bi lhão, tre zen tos e um mi lhões, oito mil, se is cen tos e se-
ten ta e nove re a is), para re for ço de do ta ções con sig na -
das nos or ça men tos vi gen tes.

Nº 42, de 2002-CN (nº 112/2002, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 14 de fe ve re i ro de
2002, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em fa-
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vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to su ple men tar
no va lor de R$ 1.683.500,00 (um mi lhão, se is cen tos e
oi ten ta e três mil e qui nhen tos re a is), para re for ço de
do ta ção con sig na da no vi gen te or ça men to.

As men sa gens que aca bam de ser li-
das vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nº 78, de 2002 (nº 1.513/2001, na ori gem), de 28
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 75, de 2001-CN, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi-
nis té rio da Jus ti ça, cré di to su ple men tar no va lor de cen-
to de dez mi lhões, oi to cen tos e no ven ta mil, qui nhen tos
e vin te e oito re a is, para re for ço de do ta ções con sig na -
das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.396, de 28 de de zem bro de 2001.

Nº 83, de 2002 (nº 1.515/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro-
je to de Lei nº 46, de 2001-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Cul tu ra,
cré di to es pe ci al no va lor de nove mi lhões, no ve cen tos 
e doze mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.398, de 28 de de-
zem bro de 2001.

Nº 84, de 2002 (nº 1.517/2001, na ori gem), de
28 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro-
je to de Lei nº 94, de 2001-CN, que abre aos Orça-
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, cré-
di to su ple men tar no va lor glo bal de sete mi lhões, ses-
sen ta e três mil, no ve cen tos e no ven ta e dois re a is,
em fa vor de di ver sos Órgãos do Po der Ju di ciá rio, para
re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen -
te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.400, de 28
de de zem bro de 2001.

Nº 85, de 2002 (nº 115/2002, na ori gem), de 20
do cor ren te, sub me ten do à apre ci a ção do Se na do a
es co lha do Senhor José Alfre do Gra ça Lima, Mi nis tro
de Pri me i ra Classe do Qu a dro Per ma nen te da Car re i -
ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go de Emba i xa dor, 
Che fe da Mis são do Bra sil jun to às Co mu ni da des Eu-
ro péi as. À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal.

MENSAGEM Nº 85, DE 2002
(Nº 115/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325,
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 56, in ci so I, alí nea b,

e no art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001 sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
José Alfre do Gra ça Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor, Che fe da Mis são do Bra sil jun-
to às Co mu ni da des Eu ro péi as.

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Alfre do Gra ça
Lima, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00053/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti tu i -

ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56 e
58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de
1986, no art. 56, in ci so I, alí nea b, e no art. 57, do Ane xo
I ao De cre to nº 3.959, de l0 de ou tu bro de 2001, sub me -
to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de
Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção
do Se nhor José Alfre do Gra ça Lima, Mi nis tro de Pri me i -
ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio da Re la ções Exte ri o res, para exer-
cer o car go de Emba i xa dor, Che fe da Mis são do Bra sil
jun to às Co mu ni da des Eu ro péi as.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre as Co mu ni da des Eu ro péi as e Cur ri cu lum
Vi tae do Emba i xa dor José Alfre do Gra ça Lima, que,
jun ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci -
a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus-
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
 JOSE ALFREDO GRAÇA LIMA

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 21 de abril de 1946,
Fi lho de Raul do Rego Lima e Ma ria Annecy Gra ça
Lima.
CPF: 03875482115
CI: 3172 — MRE
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“Lo wer Cer ti fi ca te in English“, Uni ver si da de de
Carm brid ge. Cur so de Lín gua e Ci vi li za ção Fran ce -
sa, Asso ci a ção de Cul tu ra Fran co-Brasileira. Cur so
de Intér pre te, So ci e da de-Civil de Inter câm bio Li te rá -
rio e Artís ti co Cur so de Lín gua e Li te ra tu ra Por tu -
gue sa, FFUF.RJ.CPCD, IRBr. Ba cha rel em Di re i to
PUC/RJ. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar,
IRBr. Cur so de Exten são Uni ver si tá ria so bre Intro du -
ção às Re la ções Inter na ci o na is, Uni ves si da de de
Bra sí lia, UnB. CAE. IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 13 de ja ne i ro de 1970, Se gun -
do-Secretário, me re ci men to, 8 de agos to de 1973.
Pri me i ro-Secretário, me re ci men to, 12 de ju nho de
1978.

Con se lhe i ro, me re ci men to, 17 de de zem bro de
1984.

Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 18 de
de zem bro de 1990.

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 24 de de-
zem bro de 1997.
Assis ten te do Che fe da Asses so ria de Impren sa e
Re la ções Pú bli cas, 1970/71.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Pro du tos de
Base 1972/1974

Che fe subs ti tu to, da Di vi são de pro du tos de
Base,1973 Assis ten te do Se cre tá rio de Infor ma ções
1977/79.
Assis ten te do Mi nis tro de Esta do 1979/80.

Che fe, subs ti tu to, da Se cre ta ria de Assun tos Le gis -
la ti vos, 1980.

Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci al, 1988/1991.

Sub se cre tá rio—Ge ral de Assun tos de Inte gra ção,
Eco nô mi cos e de Co mér cio Exte ri or, 1998/2002.
Ge ne bra De le ga ção Per ma nen te, Se gun -
do-Secretário, 1974/77.

Was hing ton, Pri me i ro-Secretário, 1980/83.

Pa ra ma ri bo, Pri me i ro-Secretário, 1983/84
Pa ra ma ri bo, Con se lhe i ro, 1984/85.

Pa ra ma ri bo, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1985.

Ge ne bra, De le ga ção Per ma nen te, Con se lhe i ro
1986/1988.

Ge ne bra, De le ga ção Per ma nen te, Mi nis tro Con se -
lhe i ro l99l/92.
III Pe río do de Ses sões da Co mis são Mis ta Bra si le i -
ro—Uru gua ia de Pes ca, Mon te vi déu, 1972 (as ses -
sor).

Con ver sa ções so bre Pes ca com os Esta dos Uni dos, 
Bra sí lia, 1972 (mem bro).

Con fe rên cia Téc ni ca so bre Admi nis tra ção e  De sen -
vol vi men to da Pes ca, FAO, Van cou ver, 1973 (mem-
bro).
Ne go ci a ções de Acor dos de Pes ca, Bra sí lia, 1973
(de le ga do).
III Re u nião do Sub co mi tê para o De sen vol vi men to
da Co o pe ra ção com as Orga ni za ções Inter na ci o na is 
Inte res sa das na Pes ca, Co mi tê de Pes ca da FAO,
Van cou ver, 1973 (de le ga do).
Con fe rên cia da ONU so bre Açú car, Ge ne bra 1973(
as ses sor).
I Re u nião do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Con fe rên cia
Mun di al de Ali men ta ção Nova York, 1974 (as ses sor).
Re u nião so bre a Re gu la men ta ção da Pes ca de La-
gos tas, For ta le za, 1974 (re pre sen tan te do MRE).
XI Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Ca cau Cho co -
la te do “Co dex Ali men ta ri us”, Zu ri que, 1974 (re pre -
sen tan te).
VI Ses são do Gru po Per ma nen te so bre Sin té ti cos e
Subs ti tu tos, Co mi tê de Pro du tos de Base, UNCTAD,
Ge ne bra, 1974 (de le ga do).
I e II Re u niões Mi nis te ri a is do Gru po de Pa í ses
Expor ta do res de Mi né rio de Fer ro, Ge ne bra, 1974 e
1975 (de le ga do).
Gru pos de Tra ba lho para as Ne go ci a ções Co mer ci a -
is Mul ti la te ra is, GATT, Ge ne bra, 1974/76 (de le ga do).
VIII, IX e X Ses sões do Co mi tê de Tung stê nio,
UNCTAD, Ge ne bra, 1974/76 (de le ga do).
XIV, XV, XVI e XVII Ses sões da Jun ta de Co mér cio
e
De sen vol vi men to, UNCTAD, Ge ne bra, 1974/77 (de-
le ga do).
Co mi tê Téc ni co Pre pa ra tó rio da II Re u nião Mi nis te ri -
al do Gru po de pa í ses Epor ta do res de Mi né rio de
Fer ro, Nova De lhi, 1975 (re pre sen tan te).
II Pe río do de Ses sões da Con fe rên cia Di plo má cia
so bre Di re i tos Hu ma ni tá ri os, Ge ne bra, 1975 (de le -
ga do).
VIII Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Base
UNCTAD, Ge ne bra, 1975 (de le ga do).
XXXI Ses são das par tas Con tra tan tes, do GATT,
Ge ne bra
1975 (con se lhe i ro Téc ni co).
VI Ses são Espe ci al da Jun ta de Co mér cio De sen vol -
vi men to,
UNCTAD, Ge ne bra, 1975 (de le ga do).
IV Ses são do Gru po Inter go ver na men tal dos Pa í ses
Não-Alinhados                                   so bre Ma té ri -
as—Pri mas, Ge ne bra, 1975 (re pre sen tan te).
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Re u nião dos Pa í ses Inte res sa dos no Esta be le ci -
men to de um Fun do
Inter na ci o nal de De sen vol vi men to Agrí co la Ge ne -
bra, 1975 (re pre sen tan te).
I Re u nião do Gru po de Pe ri tos, en car re ga do da cri a -
ção de um Con se lho de Asso ci a ções de pa í ses em
De sen vol vi men to  Pro du to res Expor ta do res de Ma-
té ri as-Primas, Ge ne bra, 1975 (re pre sen tan te) Con-
fe rên cia da ONU, Ge ne bra, 1975 (de le ga do).
III Ses são do Gru po de Tra ba lho da OMPI sa bre
Des co ber tas Ci en tí fi cas, Ge ne bra, 1975 (de le ga do).
I Ses são do Co mi tê so bre Trans fe rên cia de Tec no lo -
gia, UNCTAD, Ge ne bra, 1975 (de le ga do).
Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is, GATT, Ge ne -
bra, 1975 e 1976 (de le ga do).
XXIX, XXX e XXXI Ses sões do Co mi tê de Co mér cio
e De sen vol vi men to, GATT, Ge ne bra, 1975 e 1976
(de le ga do).
I Par te da V Ses são do Gru po de Tra ba lho da
UNCTAD so bre Le gis la ção Inter na ci o nal de Trans-
por tes Ma rí ti mos, Ge ne bra, 1976 (re pre sen tan te). 
X Ses são do Gru po de Tra ba lho so bre Tung stê nio,
UNCTAD, Ge ne bra, 1976 (re pre sen tan te).
III Ses são do Co mi tê Per ma nen te da OMPI para a
Aqui si ção de Tec no lo gia no Cam po da Pro pri e da de
Indus tri al, Ge ne bra, 1976 (re pre se man te). 
I e II Re u niões do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Con fe rên -
cia Ple ni po ten ciá ria para  a cri a ção de  um Fun do
de Fi nan ci a men to de Esto ques Re gu la do res de Pro-
du tos de Base de Pa í ses em De sen vol vi men to, Ge-
ne bra, 1976 (re pre sen tan te).
II Par te da V Ses são do Gru po de Tra ba lho da
UNCTAD so bre Le gis la ção Inter na ci o nal de Trans-
por tes Ma rí ti mos, Ge ne bra, 1976 (che fe).
IV Ses são da Co mis são de Ma té ri as-Primas, CCEI,
Pa ris, 1976 (mem bro).
V e VI Ses sões do Gru po Inter go ver na men tal dos
Pa í ses Não-Alinhados so bre Ma té ri as—Pri mas, Ge-
ne bra,1976 (re pre sen tan te).
Órgão de Vi gi lân cia de Têx te is, GATT, Ge ne bra
1976 (re pre sen tan te).
III Ses são da Jun ta da Asso ci a ção dos pa í ses
Expor ta do res de Mi né rio de Fer ro, Ge ne bra, 1976
(re pre sen tan te).
I, II a III  Re u niões Pre pa ra tó ri as so bre Co bre, Pro-
gra ma Inte gra do para Pro du tos de Base, UNCTAD,
Ge ne bra, 1976 e 1977 (re pre sen tan te).
I, II, III e IV Re u niões Pre pa ra tó ri as so bre juta e pro du -
tos de ri va dos Pro gra ma Inte gra do para pro du tos de
Base, UNCTAD, Ge ne bra, 1976 e 1977 (de le ga do).

I Ses são do Gru po Inter go ver na men tal de Pe ri tos
so bre Co bre, UNCTAD, Ge ne bra, 1976 (re pre sen -
tan te al ter no).
I Ses são do Co mi tê Inter go ver na men tal ad hoc do
Pro gra ma Inte gra do para Pro du tos de Base,
UNCTAD, Ge ne bra, 1976 (de le ga do).
I Re u nião para Pro du tos de Base, UNCTAD, Ge ne -
bra, 1976 (de le ga do).
I Re u nião do Co mi tê Pre pa ra tó rio para a Con fe rên -
cia Ne go ci a do ra so bre um Fun do Co mum, UNCTAD,
Ge ne bra, 1976 (de le ga do).
Re u nião anu al do Co mi tê de Têx te is, GATT, Ge ne -
bra, 1976 (de le ga do).
I Re u nião Pre pa ra tó ria so bre fi bras du ras do Pro gra -
ma Inte gra do para Pro du tos de Base, UNCTAD, Ge-
ne bra, 1976 (de le ga do).
II, III e IV Ses sões do Gru po in ter go ver na men tal de
pe ri tos so bre Co bre, UNCTAD, Ge ne bra, 1977 (re
pre sen tan te).
Con fe rên cia Ne go ci a do ra do Fun do Co mum,
UNCTAD, Ge ne bra, 1977 (de le ga do).
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Açú car, Ge-
ne bra, 1977 (de le ga do).
I Re u nião Pre pa ra tó ria so bre Ma de i ras Tro pi ca is,
Pro gra ma Inte gra do para Pro du tos de Base,
UNCTAD, Ge ne bra, 1977 (de le ga do).
Gru po de Tra ba lho Inter go ver na men tal so bre a Bor-
ra cha, Ge ne bra, 1977 (re pre sen tan te).
II Re u nião Pre pa ra tó ria so bre a Bor ra cha. Pro gra ma 
Inte gra do para Pro du tos de Base, UNCTAD. Ge ne -
bra, 1977 (re pre sen tan te).
I Re u nião Pre pa ra tó ria so bre Man ga nês. Pro gra ma
Inte gra do para Pro du tos de Base, UNCTAD. Ge ne -
bra, 1977 (re sen tan te).
I Re u nião Pre pa ra tó ria so bre Algo dão. Pro gra ma
Inte gra do para Pro du tos de Base UNCTAD. Ge ne -
bra, 1977 (de le ga do).
I Re u nião Pre pa ra tó ria so bre Óle os Ve ge ta is e Se-
men tes Ole a gi no sas. Pro gra ma Inte gra do para Pro-
du tos de Base, UNCTAD. Ge ne bra, 1977 (de le ga do).
Re u nião Anu al do Co mi tê de Têx te is do GATT, Ge-
ne bra, 1977 (de le ga do).
III Ses são do Co mi tê Inter go ver na men tal ad hoc
para o Pro gra ma Inte gra do de Pro du tos de Base.
Ge ne bra, 1977 (re pre sen tan te al ter no).
IX Re u nião Ordi ná ria dos Chan ce le res da Ba cia do
Pra ta, Assun ção, 1977 (mem bro).
Co mi ti vas Pre si den ci a is nas vi si tas ofi ci a is ao Uru-
guai e à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, 1978
(mem bro).
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Gru po de Tra ba lho Encar re ga do de Orga ni zar a Pos se 
do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Bra sí lia, 1979
(mem bro).
III Re u nião do Co mi tê de mem bros Afi li a dos da
Orga ni za ção Inter na ci o nal de Tu ris mo, Tor re mo li nos, 
1979 (de le ga do).
VIII Ses são de Sub gru po de Co mér cio Bra sil-Esta -
dos Uni dos, Was hing ton, 1981 (mem bro).
Con sul ta Bi la te ral com os EUA so bre o Cré di to-Prê -
mio do IPI, Was hing ton, 1981 (mem bro).
X Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér cio Bra-
sil-Esta dos Uni dos, Was hing ton, 1982 (mem bro).
Gru po de tra ba lho so bre Assun tos Eco nô mi cos Bra-
sil-Esta dos Uni dos, Was hing ton, 1983 (mem bro).
Mis são Espe ci a il às so le ni da des do Dia da Ra pú bli -
ca do Su ri na me, Pa ra ma ri bo, 1983 (mem bro).
Co mi tê Pre pa ra tó rio das Ne go ci a ções Co mer ci a is
Mul ti la te ra is, GATT Ge ne bra, 1986 (de le ga do).
V Ses são do Con se lho de Re pre sen tan tes do Escri-
tó rio
in ter na ci o nal de Têx te is e Con fec ções (ITCB),
Istam bul, 1986 (re pre sen tan te).
Gru po de Pe ri tos so bre Cál cu lo do Mon tan te de um
Sub sí dio, GATT, Ge ne bra, 1986 (che fe).
Co mi tê de Sub sí di os e Me di das Com pen sa tó ri as,
GATT, Ge ne bra, 1986/87 (che fe).
Co mi tê so bre Prá ti cas ”Anti—Dum ping“, GATT,
1986/87 (che fe).
Gru po ad hoc so bre Imple men ta ção do Có di go
”Anti-Dum ping“, GATT, Ge ne bra, 1986/87 (che fe).
XLII Ses são das par tes Con tra tan tes do GATT, Ge-
ne bra, 1986 (de le ga do).
Co mi tê de Têx te is do GATT, Ge ne bra, 1986/87 (re-
pre sen tan te).
Ses sões Espe ci a is do Órgão de Vi gi lân cia de Têx te -
is, GATT, Ge ne bra, 1986/87 (che fe).
Re u nião Pre pa ra tó ria da VII UNCTAD so bre Pro ble -
mas dos Pa í ses de me nor De sen vol vi men to Re la ti -
vo, Kat man du, 1987 (re pre sen tan te).
Re u nião de Altos Fun ci o ná ri os do Gru po de Ca irns,
Bang kok, 1987 (de le ga do).
Gru po de Ne go ci a ção so bre Ta ri fas, GATT, 1987
(de le ga do).
Gru po da Ne go ci a ção so bre Me di das Não-Ta ri fá ri as, 
GATT, Ge ne bra, 1987 (de le ga do).
Gru po de Ne go ci a ção so bre Re cur sos na tu ra is,
GATT, Ge ne bra, 1987 (che fe).
Gru po de Ne go ci a ção so bre Têx te is e Con fec ções,
GATT, Ge ne bra, 1987 (che fe).

Gru po de Ne go ci a ção so bre Sal va guar das, (GATT,
Ge ne bra, 1987 (de le ga do).

Gru po de Ne go ci a ção so bre Agri cul tu ra, GATT, Ge-
ne bra, 1987 (de le ga do).

Gru po de Ne go ci a ção so bre Sub sí di os e Me di das
Com pen sa tó ri as, GATT, Ge ne bra, 1987 (che fe).

Me ca nis mo de Vi gi lân cia da Ro da da Uru guai, GATT,
Ge ne bra, 1987 (de le ga do).

Con sul ta Bi la te ral com as EUA sa bre Álco ol Etí li co,
Ge ne bra, 1987 (de le ga do).

Con sul tas com o Bra sil do Co mi tê de Res tri ções por
Mo ti vo de Ba lan ço de Pa ga men tos, GATT, Ge ne bra
1987 (de le ga do).

Co mis são de Po lí ti ca Adu a ne i ra, Rio de Ja ne i ro,
1988 (re pre sen tan te do MRE).

Se gun da Re u nião de Pre si den tes do me ca nis mo
Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta ção Po lí ti ca
(Gru po dos Oito), Pun ta del Este, 1988 (mem bro da
co mi ti va pre si den ci al).

Re u nião Infor mal de Mi nis tros de Co mér cio,  Isla ma -
bad, 1988 (mem bro da co mi ti va).

VII Re u nião a ní vel mi nis te ri al, do Co mi tê de Ne go -
ci a ções Co mer ci a is da Ro da da Uru guai, GATT,
Mon tre al, 1988 (de le ga do).

Co mis são de Po lí ti ca Adu a ne i ra, Rio de Ja ne i ro,
1988, 1989 e 1990 (re sen tan te do MRE).

Co mis são Mis ta Bra sil—UNIDO, Bra sí lia, 1989 (che fe).

Con sul tas com o Di re tor-Ge ral do GATT so bre Sal-
va guar das, Têx te is Con fec ções, Aspec tos de Pro pri -
e da de Inte lec tu al Re la ci o na dos com o Co mér cio e
Agri cul tu ra, GATT, Ge ne bra, 1989.

Re u nião Pre pa ra tó ria dos Pa í ses La ti no—Ame ri ca -
nos Mem bros do Gru po de Ca irns. Bu e nos Ai res,
1989 (mem bro).

IV Re u nião Mi nis te ri al do Gru po de Ca irns. Wa i tan gi, 
1989 (mem bro).

VIII Re u nião, a ní vel de al tos fun ci o ná ri os, do Co mi -
tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is da Ro da da Uru guai,
GATT, Ge ne bra, 1989 (de le ga do).

XIV e XV Ses sões Re gu la res do Con se lho de Mi nis -
tros do Sis te ma Eco nô mi co La ti no-Ame ri ca no
(SELA), Ca ra cas, 1988 e Car ta ge na de Índi as, 1989
(de le ga do).

Qu ar ta Re u nião de Fun ci o ná ri os Res pon sá ve is pelo
Co mér cio Exte ri or dos Pa í ses mem bros da ALADI,
CEPAL, San ti a go do Chi le, 1989 (re pre sen tan te).

Ses sões Espe ci a is do Con se lho de Re pre sen tan tes
do CATT, Ge ne bra, 1989, (mem bro).
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IX, X, XI e XII Re u niões do Co mi tê de Ne go ci a ções
Co mer ci a is da Ro da da Uru guai, GATT, Ge ne bra,
1989 e 1990 (de le ga do).
Re u nião do Gru po de Ne go ci a ções so bre Bens da
Ro da da Uru guai, GATT, Ge ne bra, 1989 e 1990 (de-
le ga do).
Con sul tas Infor ma is com o Di re tor—Ge ral do GATT
so bre
Ne go ci a ções Ta ri fá ri as na Ro da da Uru guai, Ge ne -
bra, 1989 (che fe da de le ga ção) e 1990 (de le ga do).
Re u niões do Gru po Ne go ci a dor de Ta ri fas da Ro da da
Uru guai, GATT, Ge ne bra, 1990 (che fe da de le ga ção).
II e IV Re u niões de Re pre sen tan tes de Che fes de
Esta do/Go ver no dos Pa í ses Mem bros do Gru po dos
15, Ge ne bra, 1990 (de le ga do).
Con se lho de Re pre sen tan tes do GATT, Ge ne bra,
l986/88 (de le ga do), 1989/90 mem bro).
Re u niões Gru po Ne go ci a dor de Me di das Não—Ta ri -
fá ri as da Ro da da Uru guai, GATT, Ge ne bra, 1990
(che fe da de le ga ção).
Re u nião do Gru po de Ne go ci a ção so bre o Fun ci o -
na men to do Sis te ma do GATT da Ro da da Uru guai,
Ge ne bra, 1990 (che fe da de le ga ção).
Re u nião de al tos Fun ci o ná ri os de Pa í ses em De sen -
vol vi men to so bre a Ro da da Uru guai, Nova De lhi,
1990 (mem bro da de le ga ção).
Se mi ná rio Re gi o nal do GATT so bre a Ro da da Uru-
guai, Bu e nos Ai res, 1990 (re pre sen tan te).
Re u nião Mi nis te ri al Infor mal so bre a Ro da da Uru-
guai, Pu er to Val lar ta, 1990 (mem bro da co mi ti va).
Re u nião do Gru po Ne go ci a dor so bre Me di das de
Inves ti men to Re la ci o na das ao Co mér cio da Ro da da
Uru guai, Ge ne bra, 1990 (de le ga do).
Co mis são Con sul ti va Espe ci al para Re vi são Ta ri fá -
ria, Rio de Ja ne i ro, 1990 e 1991 (re pre sen tan te do
MRE).
Pri me i ra Ro da da de Con sul tas com os EUA, Ca na -
dá, Aus trá lia, Nova Ze lân dia, Fin lân dia, Su é cia, Su i -
ça, CEE, No ru e ga e Ja pão so bre Aces so a Mer ca -
dos no âm bi to da Ro da da Uru guai, Ge ne bra, 1990
(che fe da de le ga ção).
Se gun da Ro da da de Con sul tas com os EUA, Ca na -
dá, Aus trá lia, Fin lân dia, Su é cia, Su i ça e Ja pão so-
bre Aces so a Mer ca dos no âm bi to da Ro da da Uru-
guai, Ge ne bra, 1990 (che fe da de le ga ção).
Re u nião do Gru po de Ne go ci a ções so bre Sal va -
guar das da ro da da Uru guai, Ge ne bra, 1990 (che fe
da de le ga ção).
Pri me i ra Ses são Con jun ta dos Gru pos Ne go ci a do -
res so bre Aces so a Mer ca dos da Ro da da Uru guai,
Ge ne bra, 1990 (che fe da de le ga ção).

Con sul ta bi la te ral com os EUA so bre Co bran ça Re-
tro a ti va de Di re i tos Com pen sa tó ri os para Cal ça dos,
Ge ne bra, 1990 (che fe da de le ga ção).
Con sul ta bi la te ral com os EUA so bre Pro du tos Si de -
rúr gi cos, Ge ne bra, 1990 (che fe da de le ga ção).
Re u niões do Gru po Ne go ci a dor Con jun to so bre
Aces so a Mer ca dos, Ge ne bra, 1990 (che fe da de le -
ga ção).
Re u niões em ní vel de al tos fun ci o ná ri os de Co mi tê
de Ne go ci a ções Co mer ci a is da Ro da da Uru guai,
Ge ne bra, 1990 (de le ga do).
Re u nião em ní vel mi nis te ri al do Co mi tê de Ne go ci a -
ções Co mer ci a is da Ro da da Uru guai, Bru xe las,
1990 (de le ga do).
Encon tro em ní vel mi nis te ri al en tre o Vice-Pre si den -
te da Ca mis são da CEE e re pre sen tan tes de seis
pa í ses la ti no-ame ri ca nos so bre a Ro da da Uru guai,
Pun ta del Este, 1991 (de le ga do).
Ordem de Rio Bran co, Ca va le i ro, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Ofi ci al, Por tu gal.
Ordem do Mé ri to, Ofi ci al, Re pú bli ca Fe de ral da Ale-
ma nha.

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos. – Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

CURRICULUM VITAE

José Alfre do Gra ça Lima, di plo ma ta de car re i ra,
nas ceu no Rio de Ja ne i ro em 21 de abril de 1946.
Ba cha rel em Di re i to pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca-
tó li ca do Rio de Ja ne i ro, for mou-se, no mes mo ano
(1969), no Insti tu to Rio-Bran co.
De sig na do Se gun do-Se cre tá rio na Mis são Per ma -
nen te do
Bra sil em Ge ne bra (1974-1977), foi de le ga do na Ro-
da da Tó quio de Ne go ci a ções Co mer ci a is Mul ti la te -
ra is, na UNCTAD e na Orga ni za ção Mun di al e Pro-
pri e da de Inte lec tu al.
Entre 1977 e 1980, foi ases sor do Mi nis tro de Esta-
do das Re la ções Exte ri o res, pri me i ro na Se cre ta ria
de Impren sa e, em se gui da, na Se cre ta ria de Re la -
ções com o Con gres so.
Re mo vi do para a Emba i xa da em Was hing ton, foi,
en tre 1980 e 1983, Che fe do Se tor de Po lí ti ca Co-
mer ci al.
Re mo vi do para a Emba i xa da em Pa ra ma ri bo em
1983, ali ser viu como Pri me i ro-Se cre tá rio e, após
ser pro mo vi do, por me re ci men to, em 1984, como
Con se lhe i ro.
De vol ta à Mis são Per ma nen te em Ge ne bra, onde
ser viu por mais três anos (1986-1988), che fi ou a de-
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le ga ção bra si le i ra ao Co mi tê so bre Prá ti cas
Anti-Dum ping e ao Co mi tê so bre Sub sí di os e Me di -
das Com pen sa tó ri as, ten do sido ele i to Vice-Pre i den -
te des te úl ti mo em 1988.

Nes se mes mo ano, con clu iu o XVII Cur so de Altos
Estu dos no Insti tu to Rio-Bran co após ha ver de fen di -
do uma tese so bre a Cláu su la de Sal va guar das do
GATT.

Che fi ou a Di vi são de Po lí cia  Co mer ci al do Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res en tre 1988 e 1991 e foi
mem bro da de le ga ção bra si le i ra às re u niões do Co-
mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is da Ro da da Uru-
guai em ní vel mi nis te ri al em Mon tre al (1988), Bru xe -
las (1990) e Mar ra que che (1993).

Pro mo vi do a Mi nis tro de Se gun da Clas se em 1990,
foi de sig na do no ano se guin te, Mi nis tro-Con se lhe i ro
da Mis são Per ma nen te em Ge ne bra e Re pre sen tan -
te Alter no do Bra sil jun to ao GATT. No pe río do de
1991 a 1994, exer ceu as fun ções de ad jun to do ne-
go ci a dor prin ci pal do Bra sil na Ro da da Uru guai de
Ne go ci a ções Co mer ci a is Mul ti la te ra is. Ten do in te -
gra do a De le ga ção Bra si le i ra à Re u nião Mi nis te ri al
de Mar ra quesh (1993).

Foi ele i to em 1994 Pre si den te do Co mi tê so bre Prá-
ti cas Anti-Dum ping do GATT.

Em 1995, foi de sig na do Asses sor para Assun tos
Eco nô mi cos e Co mer ci a is do Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Emba i xa dor Luiz Fe li pe Lam pre ia, de i -
xan do o car go em 1996 para tor nar-se Di re tor-Ge ral
do De par ta men to Eco nô mi co do MRE, car go que
exer ceu por dois anos.

Pro mo vi do a Emba i xa dor em de zem bro de 1997, foi
no me a do Sub se cre tá rio-Ge ral para Assun tos de
Inte gra ção, Eco nô mi cos e de Co mér cio Exte ri or do
Ita ma raty em mar ço de 1998.

Nes ta ca pa ci da de, de sem pe nhou as fun ções de Co-
or de na dor Na ci o nal do Mer co sul (1998-2000), Pre si -
den te da Se ção Na ci o nal do Mer co sul e Re pre sen -
tan te do Bra sil no Gru po do Mer ca do Co mum do Sul
(GMC); Pre si den te da Se ção Na ci o nal da Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas (ALCA) e Re pre sen -
tan te do Bra sil no Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci -
a is da ALCA; Pre si den te do Gru po Inter mi nis te ri al
So bre o Co mér cio Inter na ci o nal de Bens e Ser vi ços
(GICI); Ge ren te de Aces so a Mer ca dos do Pro gra ma 
Espe ci al de Expor ta ções (PEE); Mem bro Ti tu lar do
Co mi tê Exe cu ti vo da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or
(CAMEX) e da Câ ma ra de Ges tão de Co mér cio
Exte ri or (GECEX) da CAMEX e de Pre si den te da
Se ção Na ci o nal de Co or de na ção dos Assun tos Re-

la ti vos à Asso ci a ção Inter-Re gi o nal Mer co sul União
Eu ro péia (SENEUROPA).
Foi agra ci a do com as se guin tes con de co ra ções:
Ordem do Rio Bran co, Grã-Cruz, Bra sil
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor Bra sil
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Bra sil
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Co men da dor, Bra sil
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Ofi ci al, Por tu gal
Ordem do Mé ri to, Ofi ci al, Re pú bli ca Fe de ral da Ale-
ma nha
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Re pú bli ca Ita li a na
Ordem do Da ne brog, Grã-Cruz, Re i no da Di na mar -
ca
Ordem do Mé ri to, Grã-Cruz, Ro mê nia
Ordem de Ber nar do O’Higgins, Grã-Cruz, Chi le.
É ca sa do com a Sra. Ma ri za Curi Sil vi no Gra ça Lima
e tem duas fi lhas.

AS COMUNIDADES EUROPÉIAS

1. His tó ri co da União Eu ro péia
A União Eu ro péia, nas ci da a par tir da en tra da

em vi gor do Tra ta do de Ma as tricht, em 1º de no vem -
bro de 1993, é o re sul ta do de dé ca das de evo lu ção no
ca mi nho da in te gra ção eu ro péia. Os ide a is de Jean
Mon net e Ro bert Schu man vi sa vam à cons ti tu i ção de
um mo de lo fe de ra ti vo que per mi tis se a in te gra ção
das eco no mi as li mi ta das e com ple men ta res dos
Esta dos eu ro pe us do pós-guer ra, a fim de as se gu -
rar-lhes pros pe ri da de e de sen vol vi men to so ci al cres-
cen tes. Em 1951, cri ou-se a Co mu ni da de Eu ro péia
do Car vão e do Aço (CECA), com pos ta pela Fran ça,
Ale ma nha Fe de ral, Itá lia, Bél gi ca, Lu xem bur go e Pa í -
ses Ba i xos. Em 1957, o Tra ta do de Roma cri ou a Co-
mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, re u nin do os mes mos 
seis pa í ses.

De 1957 a 1995, a ”Eu ro pa dos Seis“ trans for -
mou-se em ”Eu ro pa dos Qu in ze“, com a in cor po ra ção 
da Grã-Bre ta nha, Irlan da e Di na mar ca (1973); Gré cia
(1981); Por tu gal e Espa nha (1986); Áus tria, Fin lân dia
e Su é cia (1995). Ou tra evo lu ção im por tan te da UE foi
a en tra da em vi gor, em 1987, do Ato Úni co Eu ro peu,
que es ta be le ceu as ba ses para a cri a ção, em 1992,
do mer ca do úni co eu ro peu. Em 1º de ja ne i ro de 1993,
a Eu ro pa co mu ni tá ria pas sou a per mi tir, en tre seus
as so ci a dos, a li vre cir cu la ção de mer ca do ri as, ser vi -
ços, mão-de-obra e ca pi ta is.

Os mais im por tan tes ob je ti vos do Tra ta do de
Ma as tricht são, em pri me i ro lu gar, a união eco nô mi ca
e mo ne tá ria dos Esta dos-Mem bros da UE; a se guir, a
de fi ni cão e a exe cu ção de uma po lí ti ca ex ter na e de
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se gu ran ça co muns; em ter ce i ro lu gar, a co o pe ra ção
em as sun tos ju rí di cos e a cri a ção de uma ”ci da da nia
eu ro péia".

A con so li da ção da União Mo ne tá ria Eu ro péia foi
ini ci a da em 1º de ja ne i ro de 1999, com a in tro du ção
da mo e da úni ca, o ouro, em 11 par ti ci pan tes: Ale ma -
nha, Fran ça, Itá lia, Bél gi ca, Lu xem bur go, Ho lan da,
Por tu gal, Espa nha, Irlan da, Áus tria e Fin lân dia ten do
sido a ade são da Gré cia apro va da ape nas em ju nho
de 2000. O Re i no Uni do, a Di na mar ca e a Su é cia op-
ta ram por não par ti ci par, pelo me nos ini ci al men te da
“Zona Euro”. O pe río do de tran si ção do euro deu-se
de 1º de ja ne i ro de 1999 até 1º de ja ne i ro de 2002,
quan do o euro con vi veu com as mo e das na ci o na is
em ca rá ter res tri to às ope ra ções ban cá ri as e em hol-
sa de va lo res. Em 1º de ja ne i ro de 2002, en tra ram em
cir cu la ção efe ti va as no tas mo e das do euro e fo ram
con ver ti das to dos os va lo res an tes ex pres sos nas
mo e das na ci o na is, as sim como os con tra tos e con tas
ban cá ri as. Até 1º de ju lho de 2002 deve ces sar o va lor 
le gal das an ti gas mo e das na ci o na is.

O Tra ta do de Amster dã, as si na do em ou tu bro
de 1997 e em vi gor des de maio de 1999, con so li da os
avan ços ob ti dos no Tra ta do de Ma as tricht e dá es pe -
ci al aten ção à te má ti ca so ci al (em pre go, di re i tos fun-
da me ta is no âm bi to da UE, sa ú de, imi gra ção etc),
além de con so li dar po lí ti ca am bi en tal co mu ni tá ria.
São tam bém cri a das as ba ses para o for ta le ci men to
da Po lí ti ca Exter na e de Se gu ran ça Co mum ins ta u ra -
da pelo tra ta do de Ma as tricht e lan ça do o pri me i ro
pas so para a im ple men ta ção pro gres si va de uma po-
lí ti ca de de fe sa co mum. O Par la men to Eu ro peu teve
seu pa pel re for ça do pelo novo tra ta do, com a exen são 
do nú me ro de do mí ni os em que as de ci sões são to-
ma das con jun ta men te com o Con se lho de Mi nis tros
(po der de co de ci são). A di men são eco nô mi ca e a es-
tru tu ra ins ti tu ci o nal da UE, con tu do, per ma ne cem
pra ti ca men te inal te ra das.

Em mar ço de 1999, teve iní cio um pro ces so de
am pli a ção sem pre ce den tes da União Eu ro péia, com
a aber tu ra de ne go ci a ções para o in gres so de seis
no vos pa í ses: Po lô nia, Hun gria, Re pú bli ca Tche ca,
Eslo vê nia, Estô nia e Chi pre. Em de zem bro de 1999,
jun ta ram-se a es ses pa í ses seis no vos can di da tos:
Ro mê nia, Bul gá ria, Eslo vá quia, Le tô nia, Li tuâ nia e
Mal ta, os qua is tam bém já es tão ne go ci an do sua ade-
são à UE. A Tur quia teve, nes sa mes ma oca sião, re-
co nhe ci do seu sta tus de can di da to, mas as ne go ci a -
ções com esse país ain da não se ini ci a ram. O prin cí -
pio de base das ne go ci a ções, que de ve rão es ten -
der-se por vá ri os anos, é a in cor po ra ção e im ple men -
ta ção pe los pa í ses can di da tos do ”ac quis com mu na u -

ta le“ (le gis la ção co mu ni tá ria em vi gor na UF), in clu si -
ve a re gu la men ta ção e as res tri ções in ci den tes so bre
o co mér cio com ter ce i ros pa í ses.

2. Ca rac te rís ti cas da União Eu ro péia

A União Eu ro péia abri ga uma po pu la ção de
379,5 mi lhões de ha bi tan tes. O PIB co mu ni tá rio, em
2001, to ta li zou 8,8 tri lhões de Eu ros. No mes mo ano,
o PIB nor te-ame ri ca no atin giu 11,3 tri lhões de Eu ros
e o ja po nês, 4,6 tri lhões de Eu ros. Em 2000, a UE foi o
ma i or par ce i ro co mer ci al do mun do, ha ven do suas
ex por ta ções to ta li za do 935 bi lhões de Eu ros e suas
im por ta ções 1,02 tri lhões de Eu ros. Seus prin ci pa is
par ce i ros fo ram os Esta dos Uni dos (21,8%), Ja pão
(6,6%) e Chi na (4,9%). O Bra sil (1,7%) ocu pou o 14º
lu gar nas im por ta çôes e 12º nas ex por ta ções co mu ni -
tá ri as.

Vale es cla re cer que o ter mo ”União Eu ro péia“
uti li za do des de o Tra ta do de Ma as tricht para de sig nar
o con jun to das três es fe ras de ação ou “pi la res” em
que se di vi de o pro ces so de in te gra ção eu ro péia.

O ”pri me i ro pi lar“ cor res pon de à in te gra ção eco-
nô mi co-co mer ci al, cuja ex pres são con cre ta é o “mer-
ca do co mum”, ou sela, a li vre cir cu la ção de bens, ser-
vi ços, ca pi ta is e tra ba lha do res en tre os Esta-
dos-Mem bros, em con di ções se me lhan tes às que vi-
go ram no in te ri or de um ter ri tó rio na ci o nal, na for ma
de um ter ri tó rio al fan de gá rio úni co. A esta di men são
co mer ci al da in te gra ção, pas sou-se a apli car, em
1992, o ter mo ”Co mu ni da de Eu ro péia“, em subs ti tu i -
ção a ”Co mu ni da de Eco nô mi ca Fu ro péia“, uti li za do
até en tão o ”se gun do pi lar” co bre a po lí ti ca ex ter na e
de se gu ran ça co mum; o ”ter ce i ro pi lar“ re fe re-se às
po lí ti cas de imi gra ção e de co o pe ra ção ju di ciá ria e
po li ci al, te mas que ga nha ram as pec to pri o ri tá rio des-
de os ata ques ter ro ris tas de 11 de se tem bro de 2001.

O “pri me i ro pi lar“ é ad mi nis tra do pe las ins ti tu i -
ções co mu ni tá ri as: Con se lho, Co mis são, Par la men to
Eu ro peu e Cor te de Jus ti ça. O se gun do e o ter ce i ro pi-
la res têm ca rá ter in ter go ver na men tal, de res pon sa bi -
li da de pri mor di al dos Esta dos-Membros da UE. O ter-
mo ”Co mu ni da des Eu ro péi as“ abran ge, por sua vez,
a Co mu ni da de Eu ro péia (ou seja, o ”pri me i ro pi lar" da
União Eu ro péia), a Co mu ni da de Eu ro péia do Car vão
e do Aço (CECA) e a Co mu ni da de Eu ro péia de Ener-
gia Atô mi ca EURATOM). Esta be le ci das por tra ta dos
dis tin tos, as três são, des de 1965, ad mi nis tra das pe-
las mes mas ins ti tu i ções, mas pre ser vam sua iden ti -
da de ju rí di ca.

As prin ci pa is ins ti tu i ções da Co mu ni da de Eu ro -
péia são:
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O Con se lho de Mi nis tros. Na prá ti ca, exis tem di-
ver sos “Con se lhos”: o Con se lho de Assun tos Ge ra is,
por exem plo, re ú ne os Mi nis tros das Re la ções Exte ri -
o res dos 15 Esta dos-Membros; o Con se lho de Agri-
cul tu ra con gre ga os Mi nis tros da Agri cul tu ra; o Con-
se lho Eco nô mi co e Fi nan ce i ro, os Mi nis tros da Eco-
no mia, e as sim por di an te). O Con se lho da UE dis põe, 
den tre ou tros, de gru po de tra ba lho vol ta do para o
exa me de te mas re la ti vos à Amé ri ca La ti na e às re la -
ções da UE com a re gião. O gru po, de no mi na do
AMLAT, é in te gra do por re pre sen tan tes das Mis sões
Per ma nen tes dos Esta dos-Membros da UE em Bru-
xe las, por mem bros do Con se lho e da Co mis são Eu-
ro péia, sen do pre si di do por re pre sen tan te da pre si -
dên cia, em exer cí cio, da UE. Des de ju lho de 1999, o
AMLAT pas sou a in clu ir em sua agen da te mas tan to
po lí ti cos quan to eco nô mi cos.

A Co mis são Eu ro péia. Com pos ta por um cor po
per ma nen te de cer ca de 20.000 fun ci o ná ri os por um
Co lé gio de Co mis sá ri os, cu jos 20 in te gran tes são in-
di ca dos pe los 15 Esta dos-Mem bros da União Eu ro -
péia à ra zão de um por país e dois no caso dos cin co
ma i o res país – Fran ça, Ale ma nha, Re i no Uni do, itá lia
e Espa nha. Os Co mis sá ri os não são re pre sen tan te
dos Esta dos-Mem bros e, por tan to, não res pon dem
aos Go ver nos na ci o na is, o atu al Pre si den te da Co-
mis são Eu ro péia é o Sr. Ro ma no Pro di, ex-Pri me i ro
Mi nis tro da Itá lia, que de ve rá cum prir man da to de cin-
co anos (2000-2005).

O Par la men to Eu ro peu. Com pos to por 626 De-
pu ta dos ele i tos di re ta men te pela po pu la ção dos Pa í -
ses-membros. A prin ci pal com pe tên cia con ti nua sen-
do exer ci da na es fe ra or ça men tá ria da União. As com-
pe tên ci as do PE fo ram, con tu do, am pli a das no que se
re fe re ao pro ces so le gis la ti vo, sen do pos sí vel ao Par-
la men to pro por al te ra ções a pro je tos de di re ti vas co-
mu ni tá ri as. É pre ci so re co nhe cer, no en tan to, que na
ma i o ria dos ca sos o PE só exer ce de for ma em bri o ná -
ria as fun ções de uma ver da de i ra câ ma ra le gis la ti va,
um dos mo ti vos pe los qua is se fala em “dé fi cit de mo -
crá ti co” na UE. O PE con ta com uma de le ga ção que
se ocu pa das re la ções com a Amé ri ca La ti na e o Mer-
co sul, cuja pre si dên cia foi re cen te men te con fe ri da ao
eu ro de pu ta do ale mão Rolf Link hor (SPD).

O Tri bu nal de Jus ti ça. Inte gra do por 15 ju í zes um
in di ca do por cada Esta do-mem bro e 8 ad vo ga dos-ge -
ra is no me a dos de co mum acor do pe los Esta dos-mem -
bros. O TJ é a ju ris di ção su pre ma e de grau úni co da
UE. Com pe te-lhe ga ran tir o res pe i to do di re i to na in ter -
pre ta ção e apli ca ção dos Tra ta dos fun da do res e das
nor mas de ri va das da le gis la ção co mu ni tá ria.

Cabe ci tar, ain da, como ór gãos con sul ti vos, o
Co mi tê Eco nô mi co e So ci al, que con gre ga en ti da des
pa tro na is e sin di ca is, e o Co mi tê das Re giões, que re-
ú ne re pre sen tan tes de to das as re giões em que se di-
vi de cada país da UE. Ambos emi tem pa re ce res, sem
ca rá ter vin cu lan te, so bre di ver sos te mas da agen da,
do pro ces so de in te gra ção.

3. Re la ções Bra sil-UE
A União Eu ro péia é o prin ci pal par ce i ro co mer ci -

al do Bra sil. De acor do com da dos da SECEX, nos sas 
ex por ta ções para a UE, em 2001, re pre sen tam 25,2%
do to tal da pa u ta ex por ta do ra bra si le i ra e to ta li za ram
US$14,865 bi lhões. O Bra sil im por tou, em 2001,
US$14,822 bi lhões de mer ca do ri as ori gi ná ri as da
União Eu ro péia, acu mu lan do um sal do po si ti vo na ba-
lan ça co mer ci al de US$43,8 mi lhões. A UE se gue
sen do nos so prin ci pal mer ca do para pro du tos bá si -
cos, res pon den do por cer ca de 50% do to tal da pa u ta
ex por ta do ra bra si le i ra, des ta can do-se as ven das de
car ne bo vi na, café em grão, car ne de fran go, soja eu
grão, fa re lo de soja, mi lho e fumo em fo lhas.

O Bra sil e a União Eu ro péia as si na ram em l992
en tran do em vi gor em 1995, um Acor do de Ter ce i ra
Ge ra ção, com dis po si ções mais com ple tas do que as
pre vis tas no an ti go Acor do-Quadro de Co o pe ra ção,
as si na do em se tem bro de 1980. O novo Acor do visa a
am pli ar a co o pe ra ção nos cam pos co mer ci al, eco nô -
mi co, ci en tí fi co e tec no ló gi co. Esse Acor do de Ter ce i -
ra Ge ra ção, em bo ra não es ta be le ça pre fe rên ci as co-
mer ci a is, pre vê a pos si bi li da de de con sul tas so bre
ques tões de na tu re za co mer ci al de in te res se das par-
tes.

Tais con sul tas têm lu gar no qua dro das re u niões 
da Co mis são Mis ta Bra sil-União Eu ro péia re a li za das
nor mal men te a cada dois anos. Por oca sião da VII
Co mis são Mis ta, ha vi da em Bru xe las no mês de maio
de 2000, pas sou-se em re vis ta o re la ci o na men to en-
tre am bas as par tes nos do mí ni os po lí ti co, co mer ci al
de co o pe ra ção. A pró xi ma re u nião des sa na tu re za de-
ve rá ter lu gar em Bra sí lia no mês de maio pró xi mo.

As re la ções bi la te ra is en tre o Bra sil e a UE pas-
sa ram, mais re cen te men te, por pe río do de re la ti va re-
no va ção, com uma di ver si fi ca ção da agen da bi la te ral, 
para além dos te mas pu ra men te co mer ci a is, o que se
re fle tiu na in ten si fi ca ção das vi si tas ofi ci a is de par te à
par te. Nos úl ti mos três anos, vi si ta ram o Bra sil os Co-
mis sá ri os Chris Pat ten (Re la ções Exte ri o res), Pas cal
Lamy (Co mér cio), Franz Fis chler (Agri cul tu ra), Sol bes 
Mira (Assun tos Eco nô mi cos e Mo ne tá ri os) e Erkki Li i -
ka nen (So ci e da de da Infor ma ção). Esti ve ram em Bru-
xe las, en tre ou tros, os Mi nis tros bra si le i ros das Re la -
ções Exte ri o res, da Agri cul tu ra, das Co mu ni ca ções,
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da Ciên cia e Tec no lo gia e da Re for ma Agrá ria, além
de al tas au to ri da des es ta du a is e mu ni ci pa is.

O aden sa men to do diá lo go bi la te ral tem per mi ti -
do re sol ver te mas do con ten ci o so co mer ci al bi la te ral,
o qual se en con tra atu al men te em ní ve is sig ni fi ca ti va -
men te ba i xos, as sim como re du zir a agen da ne ga ti va
a pro por ções mí ni mas e, so bre tu do, evi tar cri ses, em
es pe ci al na área sa ni tá ria. So bre este par ti cu lar, vale
re cor dar que a te má ti ca da ”se gu ran ça ali men tar“
vem-se tor nan do cen tral no re la ci o na men to com a
UE. Com as cri ses da fe bre af to sa, no ano pas sa do;
da ”vaca lou ca“, em 1996, e da ”di o xi na“, em 1999,
au men ta ram as sus cep ti bi li da des da UE nes se cam-
po, com o re for ço das me di das de con tro le tan to in ter -
nas quan to em re la ção a ter ce i ros su pri do res. Des sa
for ma o acom pa nha men to do pro ces so co mu ni tá rio
de ela bo ra ção de le gis la ção nes se se tor to mou-se
tema pri o ri tá rio. Res sal te-se nes te par ti cu lar, que a
clas si fi ca ção do Bra sil no ní vel de ma i or se gu ran ça
em ma té ria de sa ni da de no que res pe i ta aos ris cos de
BSE per mi tiu ao país trans for mar-se no ma i or ex por -
ta dor de car ne bo vi na para a UE. A ne go ci a ção de
acor do sa ni tá rio e fi tos sa ni tá rio Bra sil-UE, nes se con-
tex to, é igual men te im por tan te.

Sem pre no pla no bi la te ral, tem-se bus ca do de-
sen vol ver uma agen da de tra ba lho mais am pla, cor-
po ri fi ca da em pro pos ta bra si le i ra de um pro gra ma de
tra ba lho para as re la ções bi la te ra is, a que ao qual foi
en tre gue ao Co mis sá rio Pat ten por oca sião de sua vi-
si ta ao Bra sil. Tal pro pos ta visa a dar or ga ni ci da de a
uma nova agen da bi la te ral com pro me ten do os dois
la dos com a im ple men ta ção de me di das con cre tas
para o for ta le ci men to das re la ções e trans for man do
as re u niões da já re fe ri da Co mis são Mis ta em uma
ins tân cia pro du ti va de acom pa nha men to, ava li a ção e
re vi são da exe cu ção do pro gra ma. Men ci o ne-se, ain-
da, o re la ci o na men to com o Ban co Eu ro peu de in ves -
ti men to, em que o Bra sil con so li dou a po si ção de ma i -
or re ci pi en dá rio de re cur sos do Ban co na re gião la ti -
no-americana.

4. Re la ções Mer co sul-UE
A União Eu ro péia é igual men te o prin ci pal par-

ce i ro co mer ci al do Mer co sul, ha ven do o co mér cio de
pro du tos, en tre os dois blo cos eco nô mi cos au men ta -
do con si de ra vel men te nos úl ti mos anos. Se gun do da-
dos da agên cia de es ta tís ti cas Eu ros tat, o co mér cio
in ter-regional pas sou de US$24,1 bi lhões em 1990
para US$43,5 bi lhões em 2000. As ex por ta ções do
Mer co sul para a UE so ma ram em 2000, US$21,6 bi-
lhões (75% do Bra sil). O Mer co sul im por tou, em 2000,
US$21,9 bi lhões (69% pelo Bra sil) de mer ca do ri as
ori gi ná ri as da UE.

Em de zem bro de 1995, o Mer co sul e a União Eu-
ro péia fir ma ram um Acor do Qu a dro de Co o pe ra ção o
Inter-re gi o nal que, mu i to em bo ra não es ta be le ces se
pre fe rên ci as co mer ci a is, an te via fu tu ra ne go ci a ções
para a cri a ção de uma Asso ci a ção Inter-re gi o nal que te-
ria, en tre ou tras, uma na tu re za tam bém co mer ci al. Em
1999, ini ci a ram-se as ne go ci a ções en tre o Mer co sul e
União Eu ro péia para o Acor do de Asso ci a ção in ter-re gi -
o nal, o qual de ve rá im pli car tan to a li be ra li za ção co mer -
ci al re cí pro ca quan to di ver si fi ca ção do co mér cio en tre
as duas re giões.

Foi do foro es pe cí fi co para as ne go ci a ções do
Acor do de Asso ci a ção Inter-regional, o cha ma do Co-
mi tê de Ne go ci a ções Bir re gi o na is (CNB), que se tem
re u ni do re gu lar men te des de abril de 2000. Ocor re ram 
já seis en con tros até o mo men to. O VII CNB está pre-
vis to para re a li zar-se de 8 a 12 de abril de 2002, em
Bu e nos Ai res.

O Co mi tê de Ne go ci a ções Bir re gi o na is (CNB)
es ta be le ceu uma es tru tu ra pro vi só ria de ne go ci a ção
que di vi de a agen da co mer ci al em 3 Gru pos Téc ni -
cos, que se re ú nem si mul ta ne a men te por oca sião dos
en con tros da CNB. Esses gru pos são o GTI, que con-
cen tra te mas pri o ri tá ri os para o Mer co sul, co mér cio
de bens (agri cul tu ra), me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni -
tá ri as, nor mas e re gu la men tos téc ni cos, re gras de ori-
gem, de fe sa co mer ci al e pro ce di men tos adu a ne i ros;
o GT2, que con cen tra te mas pri o ri tá ri os para a UE,
como co mér cio de ser vi ços, pro pri e da de in te lec tu al e
in ves ti men tos e GT3, que com pre en de o tema com-
pras go ver na men ta is, de in te res se di re to da UE, além
de de fe sa da con cor rên cia e so lu ção de con tro vér si -
as. A re a li za ção des sas ses sões te má ti cas es pe cí fi -
cas uni ca men te no âm bi to do CNB per mi te me lhor
con tro le co or de na ção das dis cus sões e uma vi são de
con jun to mais am pla da ne go ci a ção.

Em 26 de ju nho de 2000 foi cri a da a Se ção Na ci -
o nal de Co or de na ção dos Assun tos Re la ci o na dos às
Ne go ci a ções en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia
(SENEUROPA) pre si di da pelo Sub se cre tá rio-Geral
de Assun tos de Inte gra ção, Eco nô mi cos e de Co mér -
cio Exte ri or do Ita ma ra ti e da qual par ti ci pam mem-
bros dos di ver sos Mi nis té ri os im pli ca dos no pro ces so, 
as sim como re pre sen tan tes dos se to res eco nô mi cos
e so ci a is na ci o na is in te res sa dos.

Vale fri sar que o Acor do de Asso ci a ção ora sen-
do ne go ci a do com a UE de ve rá co brir os as pec tos po-
lí ti cos, co mer ci a is e de co o pe ra ção do re la ci o na men -
to en tre as duas re giões. Até o mo men to, foi pos sí vel
avan çar subs tan ci al men te, nas dis cus sões do ca pí tu -
lo po lí ti co do fu tu ro acor do, o qual es ta be le ce rá no vas 
li nhas de ação e no vos me ca nis mos para a im ple -
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men ta ção de um diá lo go po lí ti co re no va en tre o Mer-
co sul e a UE. Em ma té ria co mer ci al, en con tram-se
ain da em ne go ci a ção as dis tin tas ma té ri as que com-
po rão a par te nor ma ti va do Acor do — re gras de aces-
so aos res pec ti vo mer ca dos, re gras de ori gem, re gras 
so bre con cor rên cia, pro pri e da de in te lec tu al, nor mas
téc ni cas, so lu ção de con tro vér si as etc. A apre sen ta -
ção, no ano de 2001, das res pec ti vas ofer tas ta ri fá ri as 
ini ci a is, re pre sen tou fi na li za ção im por tan te do com-
pro mis so de am bas as par tes com a con for ma ção de
uma zona de li vre co mér cio bir re gi o nal.

Res sal te-se, igual men te, a exis tên cia do Foro
Empre sa ri al Mer co sul-União Eu ro péia (FEME), que
tem por ob je ti vo aden sar as re la ções co mer ci a is e em-
pre sa ri a is en tre as duas re giões, por in ter mé dio de um
diá lo go re gu lar com as co mu ni da des em pre sa ri a is.

5. Re la ções Inter-regionais
A re u nião de Cú pu la en tre Che fes de Esta do e

de Go ver no da União Eu ro péia e da Amé ri ca La ti na e
Ca ri be, re a li za da no Rio de ja ne i ro em 1999, deu um
novo im pul so e pa râ me tro às re la ções en tre as duas
re giões, com vis tas à cons tru ção de uma as so ci a ção
es tra té gi ca bir re gi o nal as sen ta da em um am bi ci o so
pla no de ação.

Re a li zar-se-á em maio pró xi mo, em Ma dri, a II
Con fe rên cia de Cú pu la en tre as duas re giões, oca-
sião em que se es pe ra po der con so li dar as ba ses
para uma par ce ria mais só li da en tre a UE a re gião la-
ti no-americana e ca ri be nha. As afi ni da des his tó ri cas
e cul tu ra is exis ten tes e o in te res se com par ti lha do
pela cons tru ção de um or de na men to mun di al cen tra -
do no mul ti la te ra lis mo e em um re gi o na lis mo aber to
do con te ú do a esse re la ci o na men to in ter-regional,
que con ta hoje com vin cu los os co mer ci a is e fi nan ce i -
ros cres cen te men te  im por tan tes.

Ain da no âm bi to do re la ci o na men to en tre as
duas re giões, cabe re gis trar, por re le van tes, as re la -
ções de sen vol vi das en tre o Par la men to La ti -
no-Americano (PARLATINO) e o Par la men to Eu ro -
peu. Des de 1972, ano em que as duas ins ti tu i ções
emi ti ram re so lu ções que ex pres sa vam a von ta de mú-
tua de re for çar os la ços e es ta be le cer con ta tos per-
ma nen tes, vem-se re a li zan do con fe rên ci as in ter par -
la men ta res bi e na is, as qua is de di cam-se ao de ba te
de te mas cen tra is para am bas as re giões, tais como a
“de mo cra cia e os di re i tos hu ma nos” a “so lu ção pa cí fi -
ca dos con fli tos”, o “for ta le ci men to do Esta do de Di re -
i to”, a “pre ser va ção do meio am bi en te ou, ain da, o
”apo io à in te gra ção re gi o nal".

(À Co mis são de Re la ção Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

PARECERES

PARECERES Nºs 34 E 35, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
114, de 1995, de au to ria do Se na dor Oda-
cir So a res, que re gu la men ta o art. 243 e
seu pa rá gra foúni codas Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Pa re cer nº 34, de 2002, da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (nos ter mos do Ofí cio nº
38/9S-CAE)

Re la tor: Se na dor Espe ri dião Amin
O pro je to em exa me, de au to ria do no bre

Se na dor Oda cir So a res, pre ten de re gu la men tar o art.
243 e seu pa rá gra fo úni co das Dis po si ções Ge ra is da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que es ta be le ce in ver bis:

“Art. 243. As gle bas de qual quer re gião 
do País onde fo rem lo ca li za das cul tu ras ile-
ga is de plan tas psi co tró pi cas se rão ime di a -
ta men te ex pro pri a da e es pe ci fi ca men te des-
ti na das ao as sen ta men to de co lo nos, para o
cul ti vo de pro du tos ali men tí ci os e me di ca -
men to sos, sem qual quer in de ni za ção ao
pro pri e tá rio e sem pre ju í zo de ou tras san-
ções pre vis tas em lei.

Pa rá gra fo úni co. Todo e qual quer bem
de va lor eco nô mi co apre en di do em de cor -
rên cia do trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e
dro gas afins será con fis ca do e re ver te rá em
be ne fí cio de ins ti tu i ções e pes so al es pe ci a li -
za dos no tra ta men to e re cu pe ra ção de vi ci a -
dos e no apa re lha men to e cus te io de ati vi -
da des de fis ca li za ção, con tro le, pre ven ção e
re pres são do cri me de trá fi co des sas subs-
tân ci as."

Jus ti fi can do a sua pro po si ção re lem bra o au tor 
que o nar co trá fi co cons ti tui um ver da de i ro de sa fio
ás au to ri da des a todo o povo bra si le i ro, es pe ci al -
men te na que les Esta dos que fa zem fron te i ras com
pa í ses ex por ta do res de dro gas, a exor ta o com ba te
a esse fa mi ge ra da cri me — so bre tu do com o re e qui -
pa men to po li ci al.

O pro je to teve tra mi ta ção ori gi ná ria na dou ta
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, a qual, em ses-
são re a li za da a 27 de ju nho do cor ren te, de ci diu
pelo pro nun ci a men to des ta Co mis são so bre a cons-
ti tu ci o na li da de da ma té ria.

Dois são os ob je ti vos de seu ilus tre au tor:
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a) des ti nar os re cur sos ame a ca dos com a ex-
pro pri a ção pre vis ta no art. 243, pa rá gra fo úni co, do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as ao
Fun do – e Pre ven ção, Re cu pe ra ção e de Com ba te
às Dro gas de Abu so (FUNCAB).

b) ti pi fi car como cri me de res pon sa bi li da de o
des cum pri men to do re pas se des ses re cur sos, na
for ma da lei, em como o des vio de suas pre cí pu as
fi na li da des.

A ma té ria en con tra-se elen ca da den tre aque-
las cuja com pe tên cia le gis la ti va  é pri va ti va da União
(art. 22, item II, da CF), ca ben do ao Con gres so Na-
ci o nal so bre ela dis por (art. 48), sem qual quer re ser -
va quan to à ini ci a ti va.

A Lei nº 7.560, de 19 de abril de 1986, cri ou o
Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e de Com ba te
às Dro gas de Abu so, dis pon do ain da so bre os bens
e va lo res ad qui ri dos com pro du tos de trá fi co ilí ci to
de dro gas ou ati vi da des cor re la ta.

Essa lei, em bo ra de 1986, en con tra-se, a nos-
so ver, ple na men te ajus ta da ao sis te ma cons ti tu ci o -
nal vi gen te com base no mo der no prin cí pio de re-
cep ção sen do le gi ti ma toda ação ad mi nis tra ti va que,
in ter pre tan do cor re ta men te o men ci o na do art. 243 e
seu pa rá gra fo úni co, des ti nem ao Fun cab  os bens
de va lor eco nô mi co apre en di dos em de cor rên cia do
trá fi co ilí ci to de dro gas.

Entre tan to, como in ter pre ta ções des sa or dem
não são cor ri que i ras en tre nós, sen do con sa bi do o
gos to do País pela ple to ra cres cen te de leis, é mis-
ter acu dir ao in te res se so ci al vi o la do per sis ten te -
men te com a prá ti ca ne fas ta do trá fi co, por meio da
pro vi dên cia le gis la ti va ora em exa me.

Ade ma is, não há como as sen tir pul ve ri zem-se
os re cur sos re ser va dos à es pe cí fi ca e no bre fi na li -
da de, em aber to de sa pre ço ao ex pres so co man do
cons ti tu ci o nal. Daí por que per ti nen te a ca pi tu la ção
do cri me pela inob ser vân cia do dis pos to no art. 1º
do pro je to, con for me a emen da pro pos ta pelo ilus tre 
Re la tor da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos —
fór mu la ju rí di ca há bil a en se jar efi cá cia ao con te ú do
nor ma ti vo cir cuns tan ci al men te des con si de ra do.

Em con clu são, o nos so pa re cer é pela apro va -
ção do pro je to em re fe rên cia, por in te i ra men te cons-
ti tu ci o nal, con for me a ver são fi nal apre sen ta da pela
di li gen te Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, pro ce -
den do-se à de vi da cor re ção no enun ci a do da emen-
ta cor res pon den te que, como as si na la do, deve ver-
sar ape nas so bre o pa rá gra fo úni co do art. 243 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, na for ma da se guin te emen da:

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta do PLS nº 114, de 1995, a se-
guin te re da ção:

Re gu la men ta o pa rá gra fo úni co do
ar ti go 243 do Ato das Dis po si ções Cons-
ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

É o pa re cer.
Sala das Co mis sões, 13 de mar ço de 1996. –

Íris Re zen de, Pre si den te – Espe ri dião Amin, Re la -
tor – José Fo ga ça – Ra mez Te bet – José Bi an co –
Lú cio Alcân ta ra – Antô nio C. Va la da res – Pe dro Si-
mon – Ber nar do Ca bral – Edi son Lo bão – Ro ber to
Re quião – Ro meu Tuma – Jef fer son Pe res – Ro-
nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 35, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor La u ro Cam pos
Re la tor Ad Hoc Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos exa mi -
na, nes ta opor tu ni da de, o Pro je to de Lei do Se na do
nº 114, de 1995, com que seu au tor ob je ti va re gu la -
men tar o art. 243, e pa rá gra fo, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral.

Reza o men ci o na do ar ti go que as gle bas de
qual quer re gião do País onde se lo ca li zem cul tu ras
ile ga is de plan tas psi co tró pi cas se rão ime di a ta men -
te ex pro pri a das e des ti na das a as sen ta men to de co-
lo nos ca put, e que os bens e va lo res apre en di dos
dos tra fi can tes se rão en ca mi nha dos às ins ti tu i ções
e pes so al es pe ci a li za dos no tra ta men to e re cu pe ra -
ção de de pen den tes, e no cus te io das ati vi da des de
fis ca li za ção.

Vi san do re gu la men tar o art. 243, e seu pa rá -
gra fo, da Cons ti tu i ção Fe de ral o au tor da pro po si ção 
ado tou dois co man dos nor ma ti vos, sen do o pri me i ro 
para car re ar to dos os re cur sos das ex pro pri a ções
ao Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e de Com ba -
te às Dro gas de Abu so (FUNCAB), de que tra ta a
Lei nº 7.560, de 19 de de zem bro de 1986 (DOU de
23-12-1986, Se ção I).

Por seu tur no, o se gun do co man do tem por ob-
je ti vo con si de rar cri me de res pon sa bi li da de o de sa -
ten di men to ao dis po si ti vo an te ri or, re la ti vo à cen tra li -
za ção, no FUNCAB, dos re cur sos ar re ca da dos.
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Na jus ti fi ca ção, o au tor evi den ci ou a ca rên cia
de re cur sos des ti na dos ao com ba te às dro gas ilí ci -
tas e o de sa fio que isso cons ti tui para as au to ri da -
des.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e Com-
ba te às Dro gas de Abu so – FUNCAB, ins ti tu í do,
em 1986, atra vés da Lei nº 7.560, é o ór gão bra si -
le i ro, an tes vin cu la do ao Mi nis té rio da Jus ti ça, e
atu al men te à Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas, a
que se des ti nam as do a ções na ci o na is e in ter na ci -
o na is, com a fi na li da de de com ba te às dro gas ilí ci -
tas, mas é tam bém o ór gão cre den ci a do ao re ce bi -
men to dos bens de va lor eco nô mi co, apre en di dos
nas ati vi da des de pro du ção e co mer ci a li za ção
des sas dro gas.

A esse Fun do de Pre ven ção con so an te o art.
5º da Lei nº 7.560/86, in cum be ge ren ci ar os re cur -
sos ar re ca da do e dis tri buí-los aos pro gra mas de
edu ca ção pre ven ti va, e as se me lha dos, e às or ga ni -
za ções res pon sá ve is pelo tra ta men to de usuá ri os de
dro gas ilí ci tas.

O FUNCAB tem, por tan to, pre vis tas em lei,
fun ções cen tra li za do ra e dis tri bu ti va dos re cur sos
re ce bi dos. Com a re gu la men ta ção da Lei nº
7.560/86 pelo De cre to nº 95.650, de 19 de ja ne i ro
de 1988, cujo art. 5º foi, por sua vez, al te ra do pelo
De cre to nº 828, de 2 de ju nho e 1993, per mi tiu-se,
des de que au to ri za do pelo Mi nis tro da Jus ti ça, a
apli ca ção des ses re cur sos em tí tu los do Te sou ro
Na ci o nal ou em quo tas de fun do ge ri do pelo Ban co
do Bra sil.

A aná li se de mé ri to re ve la a in su fi ciên cia da
pro po si ção, por quan to a ex pro pri a ção, pre vis ta na
Cons ti tu i ção, tem au to a pli ca bi li da de. Além dis so, a
pro pos ta não fixa a san ção pelo des vio de re cur sos,
li mi tan do-se a pre ver a prá ti ca de li ti va como cri me
de res pon sa bi li da de, sem dis tin guir o agen te do de li -
to, grau de par ti ci pa ção, a co mis si vi da de ou a omis-
são.

Os cri mes de res pon sa bi li da de são pre vis tos
na Lei nº 1.079, de 1950, que tem fre qüen te men te
ques ti o na da sua re cep ção pela Car ta Fe de ral de
l988. Esta ria em vi gor aque la lei?

A ili ci tu de, co mis si va ou omis si va, se per pe tra -
da, en se ja ria uma das san ções pre vis tas no Có di go
Pe nal: apro pri a ção in dé bi ta, pe cu la to ou cor rup ção,

con for me a de fi ni ção de vi da men te ti pi fi ca da (Cons ti -
tu i ção Fe de ral, art. 5º, XXXIX — não há cri me sem
lei an te ri or que o de fi na, nem pena sem pré via co mi -
na ção le gal). Ao ape na men to por qual quer des sas
prá ti cas é que se deve apli car pena pe cu niá ria aces-
só ria.

Con si de re-se, tam bém, as al te ra ções su per -
ve ni en tes à es tru tu ra do sis te ma de re pres são à
pro du ção e trá fi co de subs tân ci as ili ci tas. Exem plo 
des sa al te ra ção é o tex to da Me di da Pro vi só ria nº
1.669 de 1998, que trans fe riu o Fun do de Pre ven -
ção, Re cu pe ra ção e de Com ba te ao Abu so de
Dro gas — FUNCAB, de que tra tam es Leis nºs
7.560, de 19 de de zem bro de 1986, e 8.764, de 20
de de zem bro de 1993, do Mi nis té rio da Jus ti ça
para a Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas da Casa Mi-
li tar da Pre si dên cia da Re pú bli ca (Me di da Pro vi só -
ria nº 1.669/98, arts. 2º e 3º)

Essa ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo ope rou a
trans fe rên cia das res pec ti vas do ta ções or ça men tá ri -
as dos ór gãos en vol vi dos, con for me se de pre en de
do tex to do art. 5º da re fe ri da Me di da Pro vi só ria nº
1.669/98, cuja re pu bli ca ção mais re cen te deu-se
com a MP nº 2.088-39, de 26 de abril de 2001.

Fi nal men te, acres cen te-se que o tema in te gra
um pro je to de lei mais abran gen te (PLC nº 105, de
1996, com subs ti tu ti vo nes ta Casa), que teve trâ mi te 
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e
nas Co mis sões te má ti cas do

Se na do Fe de ral, e en con tra-se em fase de de-
fi ni ção dos seus ter mos pelo Ple ná rio.

III – Voto

O Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 1995,
con tem pla ques tões que es tão su pe ra das pela re-
or ga ni za ção ad mi nis tra ti vas da Se cre ta ria Na ci o nal 
Anti dro gas — SENAD e do Fun do de Pre ven ção.
Re cu pe ra ção e de Com ba te ao Abu so de Dro gas —
FUNCAB, re co men dan do-se. por isso, sua re je i ção.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la -
tor Ad Hoc – He lo í sa He le na  – Jef fer son Pe res
(sem voto) – Fre i tas Neto – Anto nio Car los Jú ni or –
José Co e lho – Gil ber to Mes tri nho – José Agri pi no
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
José Fo ga ça – Ro me ro Jucá – Bel lo Par ga – Car-
los Be zer ra – Pa u lo Sou to.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se-
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da -
de e re gu la o res pec ti vo pro ces so de jul-
ga men to.

LEI Nº 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Cria o Fun do de Pre ven ção, Re cu pe -
ra ção e de Com ba te às Dro gas de Abu so, 
dis põe so bre os bens apre en di dos e ad-
qui ri dos com pro du tos de trá fi co ilí ci to
de dro gas ou ati vi da des cor re la tas, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º Os re cur sos do Fun cab se rão des ti na dos:
I – aos pro gra mas de for ma ção pro fis si o nal so-

bre edu ca ção, pre ven ção, tra ta men to, re cu pe ra ção,
re pres são, con tro le e fis ca li za ção do uso ou trá fi co de
dro gas de abu so;

II – aos pro gra mas de edu ca ção pre ven ti va so-
bre o uso de dro gas de abu so;

III – aos pro gra mas de es cla re ci men to ao pú bli co;
....................................................................................

LEI Nº 8.764, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993

Cria a Se cre ta ria Na ci o nal de Entor-
pe cen tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.669, DE 19 DE JUNHO DE 1998

Alte ra a Lei nº 9.649, de 27 de maio
de 1998 que dis põe so bre a or ga ni za ção
da Pre si dên cia da Pe pú bli ca e dos Mi nis -
té ri os, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Fica o Con se lho Fe de ral de Entor pe cen -

tes, ór gão co le gi a do in te gran te da Estru tu ra Re gi -
men tal do Mi nis té rio da Jus ti ça, trans for ma do em
Con se lho Na ci o nal Anti dro gas e sua vin cu la ção
trans fe ri da da que le Mi nis té rio para a Casa Mi li tar da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.
....................................................................................

Art. 3º Fica o Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra -
ção e de Com ba te ao Abu so Dro gas – FUNCAB, ins ti -
tu í do pela Lei nº 7.560, de 19 de de zem bro de 1986,
al te ra da pela Lei nº 8.764, de 20 de de zem bro de
1993, e ra ti fi ca do pela Lei nº 9.240, de 22 de de zem -
bro de 1995, bem como a sua ges tão, trans fe ri do do
âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça para a Se cre ta ria Na-
ci o nal Anti dro gas da Casa Mi li tar da Pre si dên cia da
Re pú bli ca.
....................................................................................

Art. 5º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re-
ma ne jar, trans fe rir ou uti li zar as do ta ções or ça men tá -
ri as do Mi nis té rio da Jus ti ça alo ca das nas ru bri cas re-
la ci o na das com as ati vi da des de que tra ta o § 1º do
art. 6º da Lei nº 9.649, de 1998, com a re da ção dada
por esta Me di da Pro vi só ria, ob ser va dos os mes mos
sub pro je tos, su ba ti vi da des e gru pos de des pe sa pre-
vis tos na Lei Orça men tá ria Anu al.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.088-39, DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra as Leis nºs 6.368, de 21 de
ou tu bro de 1976, 8.112, de 11 de de zem -
bro de 1990, 8.429, de 2 de ju nho de 1992,
e 9.525, de 3 de de zem bro de 1997, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 95.650,
  DE 19 DE  JANEIRO DE 1988

Re gu la men ta a Lei nº 7.560 (1), de
19 de de zem bro de 1986, que cri ou o
Fun cab, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o ar ti go 81, item III, da Cons ti tu i ção,
de cre ta:

Art. 1º O Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e
de Com ba te às Dro gas de Abu so – FUNCAB, cri a do
pela Lei nº 7.560, de 19 de de zem bro de 1986, re-
ger-se-á pelo dis pos to nes te De cre to.

Art. 2º Cons ti tu i rão re ce i ta do Fun cab, além das
pre vis tas na Lei nº 7.560 de 19 de de zem bro de 1986,
os re cur sos de ou tras ori gens, in clu si ve de re cur sos
ou fi nan ci a men to ex ter nos e in ter nos.

Art. 3º O Fun cab será ge ri do pelo Con se lho Fe-
de ral de Entor pe cen tes – CONFEN, por in ter mé dio
de Co or de na dor, cu jas atri bu i ções e for ma de de sig -
na ção se rão es ta be le ci das no Re gi men to Inter no.

Art. 4º O Co or de na dor sub me te rá à apro va ção
do Con fen os pla nos anu a is de apli ca ção dos re cur -
sos do Fun cab e os de dis tri bu i ção dos bens de que
tra ta o ar ti go 4º da Lei nº 7.560, de 19 de de zem bro de
1986.

Art. 5º Os re cur sos do Fun cab se rão cen tra li -
za dos em con ta es pe ci al, de no mi na da “Mi nis té rio da
Jus ti ça – CONFEN – FUNCAB”, man ti da no Ban co
do Bra sil S/A., em Bra sí lia.

Art. 6º O Con fen, pro mo ve rá, di re ta ou in di re ta -
men te, a ali e na ção em has ta pú bli ca dos bens que,
a seu cri té rio de vam ser con ver ti dos em re cur sos fi-
nan ce i ros para o Fun cab.

Art. 7º Os bens de cla ra dos per di dos em fa vor
da União, nos ter mos do ar ti go 4º da Lei nº
7.560/86, po de rão ser des ti na dos in na tu ra às fi na -
li da des es pe cí fi cas do Fun cab.

Art. 8º Os bens de que tra ta este De cre to que
te nham sido, na for ma da lei, pre vi a men te apre en di -
dos pela União, po de rão, me di an te de ci são ju di ci al,
ser ime di a ta men te ali e na dos, nos ter mos do ar ti go
6º, des de que pe re cí ve is ou que sua guar da im pli -
que em gra ve ris co ou ex cep ci o nal des pe sa.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos pro ve ni en tes des-
sa ali e na ção se rão de po si ta dos em con ta es pe ci al,
em nome do Con fen, e à dis po si ção do Ju í zo.

Art. 9º Ne nhu ma des pe sa será efe ti va da sem a
in di ca ção e co ber tu ra bas tan te de re cur so dis po ní -
vel e os res pon sá ve is pres ta rão con tas das suas
apli ca ções em pra zo não su pe ri or a 90 (no ven ta)
dias, pro ce den do-se au to ma ti ca men te à to ma da de
con tas se não as pres ta rem no pra zo as si na la do.

Art. 10. Todo ato de ges tão fi nan ce i ra do Fun-
do deve ser re a li za do por for ça de do cu men to que
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com pro ve a ope ra ção e fi que re gis tra do na con ta bi li -
da de me di an te clas si fi ca ção em con ta ade qua da.

Art. 11. Os Órgãos da União, in clu si ve a Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral, do Mi nis té rio da Fa zen da,
da rão ciên cia ao Con se lho Fe de ral de Entor pe cen -
tes da apre en são de qua is quer dos bens re fe ri dos
no ar ti go 4º da Lei nº 7.560/86, efe tu a da em suas
áre as de com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. O De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, por sua Di vi são de Entor pe cen tes, man te rá 
in for ma do o Con se lho Fe de ral de Entor pe cen tes
acer ca de apre en sões e de me di das as se cu ra tó ri as
pe na is re la ti vas a bens imó ve is, va lo res mo bi liá ri os
e ou tros bens e va lo res de ter mi na das por ou tras au-
to ri da des, que não as da Admi nis tra ção Fe de ral, in-
clu si ve ju di ciá ri as, in di can do as fa ses em que se en-
con trem os res pec ti vos pro ce di men tos.

Art. 12. Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

José Sar ney, Pre si den te da Re pú bli ca – Pa u lo 
Bros sard.

DECRETO Nº 828, DE 2 DE JUNHO DE 1993

Alte ra o De cre to nº 95.650(1), de 19
de ja ne i ro de 1988, que re gu la men tou a
Lei nº 7.560(2), de 19 de de zem bro de
1986, a qual cri ou o Fun do de Pre ven ção, 
Re cu pe ra ção e de Com ba te às Dro gas de
Abu so – FUNCAB.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o ar ti go 84, in ci so IV, da Cons ti -
tu i ção, de cre ta:

Art. 1º O ar ti go 5º do De cre to nº 95.650, de 19
de ja ne i ro de 1988, fica acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo úni co:

“Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos di re ta men te ar-
re ca da dos po de rão ser apli ca dos, ex clu si va men te,
em tí tu los do Te sou ro Na ci o nal ou em quo tas do
fun do ge ri do pelo Ban co do Bra sil S/A, me di an te
pré via au to ri za ção do Mi nis tro de Esta do da Jus ti -
ça.”

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

Ita mar Fran co, Pre si den te da Re pú bli ca – Ma-
u rí cio Cor rêa.

(1)Leg. Fed., 1988, pág. 35; (2) 1986, pág. 1.280

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO

OF/CAE/13/195

Bra sí lia, 27 de ju nho 1995

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são de ci diu

pela re mes sa à CCJ, para aná li se de sua cons ti tu ci o -
na li da de, do PLS nº 114, de 1995, de au to ria do Se-
na dor Oda cir So a res que “re gu la men ta o ar ti go 243 e
seu pa rá gra fo úni co das Dis po si ções Ge ra is da Cons-
ti tu i ção Fe de ral”, em re u nião re a li za da em 27 de ju-
nho de 1995.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Gil ber to Mi ran da
Ba tis ta, Pre si den te.

REQUERIMENTO Nº 348, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro-
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 172, in ci so I do Re gi men to

Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 114, de 1995, de au to ria do
Se na dor Oda cir So a res, que re gu la men ta o art. 243 e
seu pa rá gra fo úni co das Dis po si ções Ge ra is da Cons-
ti tu i ção Fe de ral,

cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, em ju nho de 2001.
– Ro meu Tuma.

SF Nº 768/2001

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V.Exª que foi apre sen ta do o Re que -

ri men to nº 348, de 2001 pelo Se na dor Ro meu Tuma,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, I, do Re gi men to
Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei
do Se na do nº 114, de 1995, de au to ria do Se na dor
Oda cir So a res, que re gu la men ta o ar ti go 243 e seu
pa rá gra fo úni co das Dis po si ções Ge ra is da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Ten do em vis ta que a ma té ria já se en con tra de-
vi da men te ins tru í da com re la tó rio e pron ta para in clu -
são na pa u ta de re u niões, en ca re ço as ges tões de
V.Exª no sen ti do de que seja de vi da men te apre ci a da
nes se Órgão téc ni co, a fim de que ve nha a ser sub-
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me ti da ao Ple ná rio com o res pal do da ma ni fes ta ção
des sa Co mis são.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V.Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ja der Bar ba lho, Pre-
si den te.

PARECER Nº   , DE  1995

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o PLS nº 114/95, que “Re gu -
la men ta o art. 243 e seu pa rá gra fo úni co
das Dis po si ções Ge ra is da Cons ti tu i ção
Fe de ral”.

Re la tor: Se na dor Osmar Pias.
Incum be-nos re la tar à Co mis são de Assun tos

Eco nô mi cos, para de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 114, de 1995, com o qual seu au tor
ob je ti va re gu la men tar o art. 243, e pa rá gra fo, da Car-
ta Fe de ral de 1988.

O men ci o na do ar ti go cons ti tu ci o nal pre vê a
ex pro pri a ção ime di a ta de gle bas onde se lo ca li zem cul-
tu ras ile ga is de plan tas psi co tró pi cas. O mes mo dis po si -
ti vo quer, ain da, que as por ções de ter re nos ex pro pri a -
das se des ti nem ao as sen ta men to de co lo nos, que ne-
las cul ti va rão “pro du tos ali men tí ci os e me di ca men to sos, 
sem qual quer in de ni za ção ao pro pri e tá rio e sem pre ju í -
zo de ou tras san ções pre vis tas em lei”.

O pa rá gra fo do re fe ri do art. 243 da Cons ti -
tu i ção, por seu tur no, es ta be le ce a re ver são, “em fa vor 
de ins ti tu i ções e pes so al es pe ci a li za dos no tra ta men -
to e re cu pe ra ção de vi ci a dos e no apa re lha men to e
cus te io de ati vi da des de fis ca li za ção, con tro le, pre-
ven ção e re pres são do cri me de trá fi co de subs tân ci -
as psi co tró pi cas”, de todo e qual quer bem de va lor
eco nô mi co apre en di do em de cor rên cia do trá fi co ilí ci -
to de en tor pe cen tes e dro gas afins.

Vi san do re gu la men tar o art. 243, e seu pa rá gra -
fo, da Cons ti tu i ção Fe de ral o au tor da pro po si ção ado-
tou dois co man dos nor ma ti vos, sen do o pri me i ro para
car re ar to dos os re cur sos das ex pro pri a ções, de que
aqui se co gi ta, ao Fun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção 
e de Com ba te às Dro gas de Abu so (FUNCAB), de
que tra ta a Lei nº 7.560, de 19 d de zem bro de 1986
(DOU, de 23-12-1986, Se ção I).

O se gun do co man do tem por ob je ti vo con-
si de rar cri me de res pon sa bi li da de o de sa ten di men to
ao dis po si ti vo an te ri or, re la ti vo à cen tra li za ção, no
Fun cab, dos re cur sos ar re ca da dos.

Na jus ti fi ca ção, o au tor evi den ci ou a ca rên cia de
re cur sos des ti na dos ao com ba te às dro gas ilí ci tas, e
o de sa fio que isso cons ti tui para as au to ri da des.

É o re la tó rio.

OFun do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e Com-
ba te às Dro gas de Abu so – FUNCAB, ins ti tu í do em
1986, atra vés da Lei nº 7.560, é o ór gão bra si le i ro,
vin cu la do ao Mi nis té rio da Jus ti ça, a que se des ti -
nam não ape nas as do a ções na ci o na is e in ter na ci o -
na is, em di nhe i ro, com a fi na li da de pre cí pua de
com ba ter as dro gas ilí ci tas, mas é tam bém o ór gão
cre den ci a do ao re ce bi men to dos bens  de va lor eco-
nô mi co, apre en di dos nas ati vi da des de pro du ção e
co mer ci a li za ção des sas dro gas.

A esse Fun do de Pre ven ção, con so an te o art. 5º
da Lei nº 7.560/86, in cum be ge ren ci ar os re cur sos ar re -
ca da dos e dis tri buí-los aos pro gra mas de edu ca ção
pre ven ti va, e as se me lha dos, e às or ga ni za ções res pon -
sá ve is pelo tra ta men to de usuá ri os de dro gas ilí ci tas.

OFun cab tem, por tan to, pre vis tas em lei, fun-
ções cen tra li za do ra e dis tri bu ti va dos re cur sos re ce -
bi dos. Com a re gu la men ta ção da Lei nº 7.560/86,
pelo De cre to nº 95.650, de 19 de ja ne i ro de 1988,
cujo art. 5º foi, por sua vez, al te ra do pelo De cre to nº
898 de 2 de ju nho de 1993, per mi tiu-se, des de que
au to ri za do pelo Mi nis tro da Jus ti ça, a apli ca ção des-
ses re cur sos em tí tu los do Te sou ro Na ci o nal ou em
quo tas de fun do ge ri do pelo Ban co do Bra sil.

Res ta, pois, cla ro e in con tro ver so o as pec to le gal.
Qu an to à téc ni ca, o Pro je to de Lei do Se na do nº

114/95 re quer aper fe i ço a men to re la ti va men te ao pa-
rá gra fo úni co do art. 1º no que tan ge à for ma, que
deve aten der à dis tân cia de mar gem do pa rá gra fo e à
ne ces si da de de des ta que da pa la vra es tran ge i ra ca-
put. Aliás, tra tan do-se de um úni co pa rá gra fo, se quer
há ne ces si da de da re fe rên cia ao ca put, bas tan do in-
di car-se o ar ti go.

No que se re fe re ao con te ú do, cabe re pa ro por
não ter ha vi do fi xa ção di re ta de san ção pelo des vio
de re cur sos, li mi tan do-se a pre vi são a ca pi tu lar a prá-
ti ca de li ti va como cri me de res pon sa bi li da de, sem se-
quer dis tin guir o agen te do de li to.

To dos sa be mos da di fi cul da de de apli car-se a
Lei nº1.079, de 1950, que ain da a ver sa os cri mes de
res pon sa bi li da de, pri me i ro, por sua ques ti o na da vi-
gên cia e por que ri tos ali es ta be le ci dos se en tre me i am 
a nor mas mais re cen tes, en se jan do in ter pre ta ções
con fli tan tes; se gun do, por que há dú vi da até mes mo
em seu re cep ci o na men to pela Cons ti tu i ção Fe de ral
de 1988.

Além das di fi cul da des de apli ca ção da lei re fe -
ren te aos cri mes de res pon sa bi li da de, so bre le va ao
exa me uma im pro pri e da de, tam bém li ga da à mes ma
Lei nº 1.079/50. Tra ta-se da pre sun ção, no tex to da
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pro po si ção que ora se ana li sa, de que a prá ti ca do cri-
me só será pos sí vel por ação do Mi nis tro da Jus ti ça,
pois é o que se in fe re de sua iden ti fi ca ção, a pri o ri,
como cri me de res pon sa bi li da de.

Na ver da de, des vi os de re cur sos e de bens po-
dem ocor rer des de sua apre en são, iden ti fi ca ção,
quan ti fi ca ção e ava li a ção, pois es tas são ati vi da des
re a li za das por qua is quer agen tes com es sas, e até
mes mo sem vín cu lo di re to com a ad mi nis tra ção pú bli -
ca. Con se qüen te men te, tais de li tos po dem ser pra ti -
ca dos sem su per vi são ou chan ce la do Mi nis tro da
Jus ti ça.

A nos so ver, a ili ci tu de, se per pe tra da, en se ja rá
san ção cor res pon den te à pre vis ta, no Có di go Pe nal
para apro pri a ção in dé bi ta, o pe cu la to, ou a cor rup ção, 
de con for mi da de com o tipo cons tan te da de nún cia
for mu la da pelo Mi nis té rio Pú bli co, que con si de ra ria,
em cada caso, as hi pó te ses de con cur so de agen tes
ou de cri mes, co mu ni ca bi li da de de li ti va e ou tros as-
pec tos pró pri os da le gis la ção pe nal.

Ao ape na men to por qual quer des sas prá ti cas,
sim, deve-se im por a pena pu niá ria adi ci o nal, por-
quan to o de li to é des ta na tu re za, sem pre no âm bi to
da jus ti ça co mum, res pon den do com ple men tar men te 
o agen te por ilí ci to ad mi nis tra ti vo, se se tra tar de ser-
vi dor pú bli co.

Con clu si va men te, o Pro je to de Lei do Se na do nº
114/95 apre sen ta se, por, con sen tâ neo com os re qui -
si tos cons ti tu ci o na is e, além dis so, aten de aos for mu -
lá ri os re gi men ta is, re co men dan do-se a sua apro va -
ção, após ado ta dos os se guin tes aper fe i ço a men tos,
atra vés da emen da se guin te:

EMENDA Nº – CAE

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 1º do PLS nº
114, de 1995, a se guin te re da ção:

“Art. 1º...................................................
Pa rá gra fo úni co. O de sa ten di men to ao

dis pos to nes te ar ti go cons ti tui cri me, pu ní vel 
na for ma da lei pe nal, sem pre ju í zo das san-
ções ad mi nis tra ti vas per ti nen tes, in clu si ve
per da do car go ou fun ção pú bli ca, im pon -
do-se aos agen tes, no caso de des vio de re-
cur sos, a re po si ção cor res pon den te ao dé-
cu plo do va lor, atu a li za do mo ne ta ri a men te."

Sala das Co mis sões. – Osmar Dia, Re la tor. 

PARECER Nº , DE 1996

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 114, de 1995, que “re gu la men ta o art.
243 e seu pa rá gra fo úni co das dis po si -
ções ge ra is da Cons ti tu i ção Fe de ral.”

Re la tor: Se na dor Vil son Kle i nü bing
Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de

Lei do Se na do nº114, de 1995, de au to ria do Se na dor 
Oda cir So a res, que “re gu la men ta o art. 243 e seu pa-
rá gra fo úni co das Dis po si ções Ge ra is de Cons ti tu i ção 
Fe de ral.”

Pre li mi nar men te, cabe in for mar que o re fe ri do
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal já se en con tra re gu la men ta -
do pela Lei nº8.057, de 26 de no vem bro de 1991, por
sua vez re gu la men ta da pelo De cre to nº 577, de 24 de
ju nho de 1992. Esses dois di plo mas le gis la ti vos, em
con jun to, dis ci pli nam in te i ra men te o as sun to. O pro je -
to em exa me nada ino va com res pe i to às dis po si ções
em vi gor.

É o nos so pa re cer, por tan to, pela pre ju di ci a li da -
de do Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 1995.

Sala das Re u niões. – Vil son Kle i nü bing.

PARECER Nº  DE 1999

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 114, de 1995, que re gu la men ta o art.
243 e seu pa rá gra fo úni co das Dis po si -
ções Ge ra is da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet

I – Re la tó rio

O pro je to em aná li se, de au to ria do Se na dor
Oda cir So a res, re gu la men ta o art. 243 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e seu pa rá gra fo úni co, que de ter mi na a
ex pro pri a ção de gle bas onde se jam en con tra das cul-
tu ras ile ga is de plan tas psi co tró pi cas e o seu re a pro -
ve i ta men to para as sen ta men to de co lo nos. Con for me 
a pro po si ção sob exa me, os re cur sos ori gi ná ri os de
ex pro pri a ções e con fis cos se rão des ti na dos ao Fun-
do de Pre ven ção, Re cu pe ra ção e de Com ba te às
Dro gas de Abu so (FUNCAB), cri a do pela Lei nº
7.560, de 19 de de zem bro de 1986.

Em sua jus ti fi ca ção, o ilus tre Au tor des ta ca a ur-
gen te ne ces si da de de re gu la men ta ção para aque le
ar ti go da Lei Mag na, para aten der à de plo rá vel es cas -
sez de re cur sos das au to ri da des en car re ga das de
com ba ter o trá fi co de en tor pe cen tes.

O pro je to foi en ca mi nha do pela Mesa à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos para de ci são ter mi na ti -
va. Em 27 de ju nho de 1995, esta Co mis são de ci diu
re me ter o pro je to à CCJ para aná li se de sua cons ti tu -
ci o na li da de. Na que la Co mis são, o pro je to re ce beu
pa re cer fa vo rá vel, sen do apro va do com uma emen da, 
e re tor nou a se guir a esta Co mis sao.

É o re la tó rio.

Fe ve re i ro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira 26 00781

FEVEREIRO 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



II – Emen das

A CCJ apro vou uma emen da ao pro je to, al te ran -
do a sua emen ta para re fe rir-se ao Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, em vez de re fe rir-se as Dis po si ções Ge ra is da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em que pese a apro va ção da que la co mis são à
emen da do ilus tre Se na dor Espe ri dião Amin, deve-se
no tar que o re fe ri do art. 243 da Cons ti tu i ção en con tra-se,
na ver da de, no Tí tu lo IX, “Das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Ge ra is”, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e não no Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó nas. Assim, voto
pela re je i ção da emen da ofe re ci da pela CCJ.

III – Voto

Ine ga vel men te, a ini ci a ti va é de gran de im por -
tân cia, en qua dran do-se no âm bi to das me di das que
se fa zem ne ces sá ri as para co i bir o trá fi co de en tor pe -
cen tes. Como bem des ta ca o ilus tre au tor, a dra má ti -
ca es cas sez de re cur sos dos ór gãos go ver na men ta is
di fi cul ta so bre ma ne i ra o tra ba lho de com ba te a esse
co mér cio ne fan do.

Nes se sen ti do, o apro ve i ta men to dos re cur sos
con fis ca dos ou ex pro pri a dos ao trá fi co são mes mo me-
lhor em pre ga dos no com ba te ao pró prio trá fi co as sim,
seu des ti no na tu ral é o FUNCAB, eis que a Lei nº7.560,
de 19 de de zem bro  de 1986, que o cri ou, en con tra-se
har mo ni o sa com a nova or dem cons ti tu ci o nal.

Ten do em vis ta es sas con si de ra ções, o voto é
pela apro va ção do PLS nº 114, de 1995.

Sala das re u niões, – Ra mez Te bet, Re la tor.

PARECERES NºS 36 e 37 DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
526, de 1999, de au to ria do Se na dor Bla i -
ro Mag gi, que al te ra a Lei nº 7.802, de 11
de ju lho de 1999, que dis põe so bre a pes-
qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a
em ba la gem e ro tu la gem, o trans por te, o
ar ma ze na men to, a co mer ci a li za ção, a
pro pa gan da co mer ci al, a uti li za ção, a im-
por ta ção, o des ti no, a clas si fi ca ção, o
con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de
agro tó xi cos, seus com po nen tes e afins, e
dá ou tras pro vi dên ci as; e o Pro je to de Lei
do Se na do nº 538, de 1999, de au to ria do
Se na dor Alva ro Dias, que al te ra os arts.
6º, 9º e 14 da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho
de 1999, que dis põe so bre a pes qui sa, a
ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a em ba la -
gem, a co mer ci a li za ção, a pro pa gan da

co mer ci al, a uti li za ção, a im por ta ção, a
ex por ta ção, o des ti no fi nal dos re sí du os
e em ba la gens, o re gis tro, a clas si fi ca ção,
o con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de
agro tó xi cos, seus com po nen tes e afins, e
dá ou tras pro vi dên ci as. (Tra mi tan do em
con jun to, nos ter mos do Re que ri men to
nº 635, de 1999.

Pa re cer nº 36, de 2002, da Co mis são de Assun-
tos So ci a is so bre o Pro je to.

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

I – Re la tó rio

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 526 e 538,
am bos de 1999, que al te ram a Lei nº 7.802, de 11 de
ju lho de 1989, que dis põe so bre a pes qui sa, a ex pe ri -
men ta ção, a pro du ção, a em ba la gem e ro tu la gem, o
trans por te, o ar ma ze na men to, a co mer ci a li za ção, a
pro pa gan da co mer ci al, a uti li za ção, a im por ta ção, a
ex por ta ção, o des ti no fi nal dos re sí du os e em ba la -
gens, o re gis tro, a clas si fi ca ção, o con tro le, a ins pe -
ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos, seus com po nen -
tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci as, pas sam a ser
ana li sa dos em con jun to, me di an te a apro va ção do
Re que ri men to nº 635, de 1999.

O Pro je to de Lei nº 526, de 1999, de au to ria do
Se na dor Bla i ro Mag gi em seu art. 1º acres cen ta pa rá -
gra fo ao art 3º da Lei nº 7.802, de 1989, dis pon do so-
bre o re gis tro pré vio do prin cí pio ati vo do agro tó xi co,
re co nhe ci da a si mi la ri da de quan do se tra tar de pro-
du to subs tan ci al men te equi va len te quan to a suas ca-
rac te rís ti cas fí si cas e quí mi cas.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor afir ma que a le gis la -
ção vi gen te de le ga aos ór gãos fe de ra is a res pon sa bi -
li da de de fi xar as nor mas e as exi gên ci as para re gis -
tro pelo seu nome co mer ci al e de vem se sub me ter a
um múl ti plo pro ces so que, por in ter mé dio do Iba ma,
pas sa pe los Mi nis té ri os da Agri cul tu ra, da Sa ú de e do
Meio Ambi en te.

Esse pro ce di men to, se gun do o pro po nen te, é
com ple xo, caro e mu i to len to, im pe din do o aces so ao
mer ca do de pro du tos co mer ci a li za dos no ex te ri or,
mes mo quan do os prin cí pi os ati vos se jam de do mí nio 
pú bli co.

Como a ob ten ção do re gis tro di fi cul ta o in gres so 
de no vos pro du tos, os agri cul to res bra si le i ros não po-
dem se be ne fi ci ar da con cor rên cia en tre as vá ri as
em pre sas, pa gan do pre ços mais al tos do que os pra-
ti ca dos em ou tros pa í ses.

Ain da con for me o au tor, com o dis pos to nes te
pro je to de lei, fi ca rá as se gu ra da, ao se tra tar de si mi -
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la res, a pos si bi li da de de sim pli fi car o pro ces so de re-
gis tro dos pro du tos fi tos sa ni tá ri os que já es te jam sen-
do co mer ci a li za dos em ou tros pa í ses, e, por via de
con se qüên cia, a pos si bi li da de de que esse pro du tos
se jam co mer ci a li za dos em nos so país com pre ços
mais ba i xos.

Já o Pro je to de Lei do Se na do nº 538 de 1999, de
au to ria do Se na dor Álva ro Dias, pro põe al te ra ções nos
arts. 6º, 9º e 14 da Lei nº7.802, de 11 de ju lho de 1989.

O art. 1º da ini ci a ti va acres ce pa rá gra fos ao art. 6º
da que la lei, obri gan do, pri me i ra men te, a in dús tria pro-
du to ra ou a fir ma im por ta do ra de agro tó xi cos a pro mo -
ver a des tru i ção de em ba la gens que apre sen tem ris cos
à sa ú de hu ma na ou de con ta mi na ção am bi en tal, e, em
se gun do lu gar, que as em pre sas que co mer ci a li zam
agro tó xi cos co le tem e trans por tem as em ba la gens até
as in dús tri as res pon sá ve is por sua des tru i ção.

O art. 2º de ter mi na que o art. 9º da que la lei in-
clua, como com pe tên cia dos Esta dos e do Dis tri to Fe-
de ral, além de le gis lar so bre pro du ção, re gis tro, co-
mér cio in te res ta du al, ex por ta ção im por ta ção, trans-
por te, clas si fi ca ção e con tro le tec no ló gi co e to xi co ló -
gi co tam bém a des tru i ção de em ba la gens.

Pro põe, em al te ra ção ao art. 14, seja res pon sa bi li -
za do o pro du tor que não des tru ir, de modo se gu ro e
con for me as re co men da ções téc ni cas dos ór gãos com-
pe ten tes da União, as em ba la gens que apre sen tem ris-
cos à sa ú de hu ma na ou de con ta mi na ção am bi en tal.

Na jus ti fi ca ção, o au tor in for ma que, de acor do
com o Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções Tó xi -
co-Farmacológicas (SINITOX), do Mi nis té rio da Sa ú -
de, do to tal de in to xi ca ções hu ma nas em 1997, 7,3%
fo ram de vi das a agro tó xi cos. Entre tan to, es ses pou-
cos 7,3% fo ram res pon sá ve is por 33,84% do to tal de
óbi tos por in to xi ca ção no mes mo ano, o que re ve la o
alto grau de to xi dez des ses pro du tos. Assim, con si de -
ra o emi nen te Se na dor que a ma i or uti li za ção de pro-
du tos tó xi cos de man da o aper fe i ço a men to da le gis la -
ção no que se re fe re a dis po si ção das em ba la gens
po ten ci al men te pe ri go sas para o meio am bi en te e
para os se res hu ma nos.

Não fo ram apre sen ta das emen das aos pro je tos.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A uti li za ção e a co mer ci a li za ção de agro tó xi cos
no País vêm apre sen tan do uma ten dên cia con tí nua
de cres ci men to, pas san do o va lor das ven das de
US$1 bi lhão, em 1992, para US$ 1,7 bi lhões, em
1996, e US$1,86 bi lhões em 1997.

As des pe sas com agro tó xi cos na com po si ção
dos cus tos de pro du ção tam bém au men ta ram ao lon-
go dos anos. O PLS nº526, de 1999, bus ca re du zir es-
ses cus tos, eli mi nan do pro ce di men tos bu ro crá ti cos
que aca bam por one rar o pró prio pro du tor ru ral.

So bre a dis po si ção das em ba la gens de pro du tos
tó xi cos, exis te uma pre o cu pa ção mun di al em re la ção ao
as sun to, o que leva o au tor do PLS nº 538, de 1999, a
se guir uma ten dên cia já pre sen te nos pa í ses in dus tri a li -
za dos, de trans fe rir a res pon sa bi li da de da des tru i ção
das em ba la gens de agro tó xi cos dos usuá ri os para os
fa bri can tes ou im por ta do res, me lhor equi pa dos – em
ter mos téc ni cos e ope ra ci o na is – para a ta re fa.

Con clu in do, em re la ção aos Pro je tos de Lei do
Se na do nº 526, de 1999, e nº 538, de 1999, ao con si -
de rar os ar gu men tos apre sen ta dos quan do da jus ti fi -
ca ção, re co nhe ce mos o ine gá vel mé ri to das pro pos -
tas es tu da das, pois am bos apre sen tam va li o sas con-
tri bu i ções à Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989.

Em 16 de maio de 2000, no en tan to, o Ple ná rio do
Se na do Fe de ral apro vou subs ti tu ti vo ofe re ci do pela Câ-
ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 27,
de 1995, de au to ria do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que
“dis põe so bre a des ti na ção ade qua da das em ba la gens
va zi as de agro tó xi cos, seus com po nen tes e afins, bem
como de pro du tos apre en di dos pela ação fis ca li za tó ria,
im pró pri os para uti li za ção e em de su so.” Esse pro je to se
trans for mou na Lei nº9.974, de 6 de ju nho de 2000. Tra-
ta-se de ma té ria in du bi ta vel men te con cer nen te ao
tema, que en glo ba pre o cu pa ções ex ter na das pelo au to -
res das pro po si ções em exa me.

Em aten di men to ao dis pos to no art. 334, in ci so
II, do Re gi men to Inter no des ta Casa, a con du ta des ta
co mis são se ria re co men dar a de cla ra ção de pre ju di -
ci a li da de de am bos os pro je tos.

Entre tan to, le van do-se em con ta que a nor ma
re cém-aprovada não atin ge o art. 3º da lei em re for -
ma, quan to à con si de ra ção do prin cí pio ati vo como
ele men to es sen ci al ao re gis tro do pro du to agro tó xi co, 
nos ter mos do que pre co ni za o PLS nº 526, de 1999
nem o art. 9º, ati nen te a nor mas quan to à des tru i ção
de em ba la gens, a se rem ba i xa das pelo Exe cu ti vo,
tra ta das no PLS nº 538, de 1999, jul ga mos ne ces sá -
ria a ma nu ten ção des ses co man dos.

III – Voto

Assim, re co men da mos a de cla ra ção de pre ju di ci -
a li da de do PLS nº 538, de 1999, por se en con trar pre jul -
ga do por de li be ra ção re cen te, e a apro va ção do PLS nº
526, de 1999, nos ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:
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EMENDA 1 – CAS
(subs ti tu ti vo) em tur no úni co, na Co mis são

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 526, DE 1999

Alte ra os ar ti gos e 3º e 9º Lei nº
7.802, de 11 de ju lho de 1989, que “dis-
põe so bre a pes qui sa, a ex pe ri men ta ção,
a pro du ção, a em ba la gem e ro tu la gem, o
trans por te, o ar ma ze na men to, a co mer ci -
a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li -
za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des-
ti no fi nal dos re sí du os e em ba la gens, o
re gis tro, a clas si fi ca ção, o con tro le, a ins-
pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos,
seus com po nen tes e afins, e dá ou tras
pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº7.802, de 11 de ju lho de

1989, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:
“Art. 3º .................................................
.............................................................
§ 7º O re gis tro pré vio a que se re fe re o

ca put será o do prin cí pio ati vo, re co nhe ci da

a si mi la ri da de quan do se tra tar de pro du to
subs tan ci al men te equi va len te em suas ca-
rac te rís ti cas fí si cas e quí mi cas e to xi co ló gi -
cas." (AC)

Art. 2º O in ci so I do art. 9º da Lei nº7.802, de 11
de ju lho de 1989, pas sa a vi ger com a se guin te re da -
ção:

Art. 9º ..................................................
I – le gis lar so bre a pro du ção, re gis tro,

co mér cio in te res ta du al, ex por ta ção, im por ta -
ção, trans por te, des tru i ção de em ba la gens,
clas si fi ca ção e con tro le tec no ló gi co e to xi co -
ló gi co;(NR)

.............................................................
Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001. – Ro-

meu Tuma, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor –
Ma gui to Vi le la – Ju vên cio da Fon se ca – Mar lu ce
Pin to – Wal deck Orne las – Lú cio Alcân ta ra – Ma ria 
do Car mo Alves – Ge ral do Althoff –  Lind berg
Cury – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Na bor Jú ni or –
La u ro Cam pos – Mo re i ra Men des – Se bas tião Ro-
cha – Luiz Pon tes – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di -
do – Ade mir Andra de – Tião Vi a na.
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EMEN DA Nº 1

Ofe re ci da em ter mo su ple men tar, ao
Subs ti tu ti vo, pe ran te a Co mis são de
Assun tos So ci a is.

PLS nº526 de 1999, que al te ra os ar ti gos 3º e 4º
da Lei 7.807.

Acres cen ta-se ao Pa rá gra fo 7º do subs ti tu ti vo a
se guin te re da ção:

Pa rá gra fo 7º – (...) fí si cas e quí mi cas, as se gu -
ran do-se os as pec tos qua li ta ti vos e quan ti ta ti vos dos
pro du tos, com po nen tes, subs tân ci as iner tes e ou tras.

Jus ti fi ca ção

O pro je to em ques tão apre sen ta uma ino va ção
im por tan te com re fe rên cia ao re gis tro pré vio de agro-
tó xi cos. A pre sen te emen da pro cu ra as se gu rar uma
si mi la ri da de subs tan ti va, de fato, en tre pro du tos, de
ma ne i ra a pro te ger o pro du tor ru ral dos ris cos da apli-
ca ção des ses pro du tos, de acor do com os prin cí pi os
de or ga nis mos in ter na ci o na is, como a FAO (Orga ni -
za ção das Na ções Uni das para a Ali men ta ção) e a
OMS (Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de), que ori en tam
pro ce di men tos de si mi la ri da de stric tu sen su.

PARECER Nº 37, DE 2002
( Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

So bre emen da ofe re ci da ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 526, de 1999, em ter-
mo su ple men tar, em apro va ção ter mi na ti -
va.

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

I – Re la tó rio

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 526 e 538,
âm bos de 1999, bus ca vam al te rar a Lei nº 7.802, de
11 de ju lho de 1989, que dis põe so bre a pes qui sa, a
ex pe ri men ta ção, a pro du ção a emba la gem e ro tu la -
gem, o trans por te o ar ma ze na men to, a co mer ci a li za -
ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li za ção, a im por ta -
ção, a ex por ta ção, o des ti no fi nal dos re sí du os e em-
ba la gem,  o re gis tro, a clas si fi ca ção, o con tro le, ins pe -
ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos, seus com po nen -
tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Me di an te a apro va ção do Re que ri men to nº 635,
de 1999, pas sa ram a ser ana li sa dos em con jun to.

O Pro je to de Lei nº526, de 1999, em seu art. 1º,
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 3º da Lei nº 7.802, de
1989, dis pon do so bre o re gis tro pré vio do prin cí pio 
ati vo do agro tó xi co, re co nhe ci da a si mi la ri da de quan-

do se tra tar de pro du to subs tan ci al men te equi va len te
quan to a suas ca rac te rís ti cas fí si cas e quí mi cas.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor afir ma que a le gis la -
ção vi gen te de le ga a s ór gãos fe de ra is a res pon sa bi li -
da de de fi xar as nor mas e as exi gên ci as para re gis tro
pelo seu nome co mer ci al e de vem se sub me ter a um
múl ti plo pro ces so que, por in ter mé dio do Iba ma, pas-
sa pe los Mi nis té ri os da Agri cul tu ra, da Sa ú de e do
Meio Ambi en te.

Esse pro ce di men to, se gun do pro po nen te, é
com ple xo, caro e mu i to len to, im pe din do o aces so ao
mer ca do de pro du tos co mer ci a li za dos no ex te ri or,
mes mo quan do os prin cí pi os ati vos se jam de do mí nio 
pú bli co.

Já o Pro je to de Lei do Se na do nº 538, e 1999,
pro põe al te ra ções nos arts. 6º, 9º e 14 da Lei nº7.802,
de 11 de ju lho de 1989. O art. 1º da ini ci a ti va acres ce
pa rá gra fos ao art. 6º da que la lei, obri gan do, pri me i ra -
men te, a in dús tria pro du to ra ou a fir ma im por ta do ra
de agro tó xi cos a pro mo ver a des tru i ção de em ba la -
gens que apre sen tem ris co, à sa ú de hu ma na ou de
con ta mi na ção am bi en tal. Em se gun do lu gar, que as
em pre sas que co mer ci a li zam agro tó xi cos co le tem e
trans por tem as em ba la gens até as in dús tri as res pon -
sá ve is por sua des tru i ção.

O art. 2º de ter mi na que o art. 9º da que la lei in-
clua, como com pe tên cia dos Esta dos e do Dis tri to Fe-
de ral, além de le gis lar so bre pro du ção re gis tro, co-
mér cio in te res ta du al, ex por ta ção, im por ta ção, trans-
por te, clas si fi ca ção e con tro le tec no ló gi co e to xi co ló -
gi co, tam bém a des tru i ção de em ba la gens.

Pro põe, em al te ra ção ao art. 14, seja res pon sa -
bi li za do o pro du tor que não es tru ir, de modo se gu ro e
con for me as re co men da ções téc ni cas dos ór gãos e
com pe ten tes da União, as em ba la gens que apre sen -
tem ris cos à sa ú de hu ma na ou de con ta mi na ção am-
bi en tal.

Assim, ao exa mi nar os ar gu men tos apre sen ta -
dos quan do da jus ti fi ca ção dos Pro je tos de Lei do Se-
na do nº 516, de 1999, e nº 538, de 1999, fo ram fe i tas
as se guin tes con si de ra ções.

Em 16 de maio de 2000, o Ple ná rio o Se na do
Fe de ral apro vou subs ti tu ti vo ofe re ci do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 27, de
1995, de au to ria do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, so bre a
des ti na ção ade qua da das em ba la gens va zi as de
agro tó xi cos, bem como dos pro du tos apre en di dos
pela ação fis ca li za tó ria, im pró pri os para uti li za ção.
Esse pro je to se trans for mou na Lei nº 9.974, de 6 de
ju nho de 2000. Tra ta-se de ma té ria con cer nen te ao
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tema, que en glo ba pre o cu pa ção ex ter na das pe los
au to res as pro po si ções em exa me.

Em aten di men to ao dis pos to no art. 334 , in ci so
II, do Re gi men to Inter no des ta Casa, a con du ta des ta
co mis são se ria re co men dar a de cla ra ção de pre ju di -
ci a li da de de am bos os pro je tos.

Entre tan to, le van do-se em con ta que a nor ma
re cém-apro va da não atin ge o art. 3º da lei em re for -
ma, quan to a con si de ra ção do prin cí pio ati vo como
ele men to es sen ci al ao re gis tro do pro du to agro tó xi co, 
nos ter mos do que pre co ni za o PLS nº 526, de 1999,
nem o art. 9º, ati nen te a nor mas quan to à des tru i ção
de em ba la gens, a se rem ba i xa das pelo Exe cu ti vo,
tra ta das no PLS nº 538, de 1999, foi re co men da da a
ma nu ten ção des ses co man dos.

O Pa re cer foi apre sen ta do em 20 de ju nho de
2001, na Co mis são de Assun tos So ci a is, con clu in do
pela pre ju di ci a li da de do PLS nº 538, de 1999, e pela
apro va ção do PLS nº 526, de 1999, nos ter mos do
subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo Re la tor.

A esse subs ti tu ti vo foi apre sen ta da emen da
pela Se na do ra Ma ri na Sil va, acres cen tan do ao § 7º
do art. 1º do subs ti tu to pro pos to a se guin te re da ção:

“§ 7º (...) fí si cas e quí mi cas, – as se gu -
ran do-se os as pec tos qua li ta ti vos e quan ti -
ta ti vos dos pro du tos, seus com po nen tes
subs tân ci as iner tes e ou tras.”

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O art. 2º da Lei nº7.802, de 11 de ju lho de 1989,
em seu in ci so II, con si ce ra, para efe i to da lei, como
com po nen tes “os prin cí pi os ati vos, os pro du tos téc ni -
cos, suas ma té ri as-pri mas, os in gre di en tes iner tes e
adi ti vos usa dos na fa bri ca ção de agro tó xi cos e afins”.

Já o art. 3º da mes ma lei de ter mi na que “os
agro tó xi cos, seus com po nen tes e afins, de acor do
com de fi ni ção do art. 2º des ta lei, só po de rão ser pro-
du zi dos, ex por ta dos, im por ta dos, co mer ci a li za dos e
uti li za dos, se pre vi a men te re gis tra dos em ór gão fe de -
ral, de acor do com as di re tri zes e exi gên ci as dos ór-
gãos fe de ra is res pon sá ve is pe los se to res da sa ú de,
do meio am bi en te e da agri cul tu ra".

A Lei nº9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, cri ou a
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, uma “uma
agên cia re gu la do ra ca rac te ri za da pela in de pen dên -
cia ad mi nis tra ti va (...) vin cu la da a Mi nis té rio da Sa ú -
de”. A fi na li da de da Agên cia é a de pro mo ver a pro te -
ção da sa ú de da po pu la ção, pelo “con tro le sa ni tá rio
da pro du ção e da co mer ci a li za ção de pro du tos e ser-
vi ços sub me ti dos à vi gi lân cia sa ni tá ria, in clu si ve dos
am bi en tes, dos pro ces sos, dos in su mos e das tec no -
lo gi as a eles re la ci o na dos”.

A Di re to ria de Ali men tos e To xi co lo gia, ba i xou a
Re so lu ção — RE nº 104, de 17 de agos to de 2000,
de ter mi nan do que a Ge rên cia Ge ral de To xi co lo gia
pro ce de rá a ava li a ção to xi co ló gi ca de pro du tos que
con te nham prin cí pi os ati vos de uso cor ren te no País
com base em in for ma ções ci en tí fi cas re co nhe ci das.

O art. 2º, da mes ma Re so lu ção, es ti pu la que a
ava li a ção será re fe ren te nos se guin tes as pec tos:

“a) es tu dos de to xi ci da de a mé dio pra zo;
b) es tu dos de to xi ci da de de lon go pra zo/ca ri no -

ge ni ci da de;
e) es tu dos so bre efe i to so bre a re pro du ção e

pro le em duas ge ra ções su ces si vas;
d) es tu dos de te ra to gê ne se;
e) es tu dos de ne u ro to xi ci da de tar dia;
f) es tu dos de me ta bo li za ção e ex cre ção;"
As dis po si ções so bre a to xi ci da de dos pro du tos é

bas tan te evi den te na le gis la ção já exis ten te. É im por -
tan te ob ser var que no art. 3º, § 5º da Lei nº 7.802, de
1989, de ter mi na que “o re gis tro para novo pro du to agro-
tó xi co, seus com po nen tes e afins, será con ce di do se a
sua ação tó xi ca so bre o ser hu ma no e o meio am bi en te
for com pro va da men te igual ou me nor do que a da que -
les já re gis tra dos, para o mes mo fim, se gun do os pa râ -
me tros fi xa dos na re gu la men ta ção des ta lei”.

O pro pó si to da emen da apre sen ta da, em sua
jus ti fi ca ção, “é o de ”as se gu rar uma si mi la ri da de
subs tan ti va, de fato en tre pro du tos, de ma ne i ra a pro-
te ger o pro du tor ru ral dos ris cos da apli ca cão des tes
pro du tos, de acor do com os prin cí pi os de or ga nis mos
in ter na ci o na is, como a FAO (Orga ni za ção das Na-
ções Uni das para a Ali men ta ção) e a OMS (Orga ni za -
ção Mun di al da Sa ú de), que ori en tam pro ce di men tos
de si mi la ri da des stric to sen su.

Na Lei nº9.787, de 10 de fe ve re i ro de 1999, re fe -
ren te ao me di ca men to ge né ri co, em seu art. 3º, in ci so 
XX, con si de ra:

Art. 3º ..................................................
.............................................................
XX – Me di ca men to Si mi lar – aque le

que con tém o mes mo ou os mes mos prin cí -
pi os ati vos, apre sen ta a mes ma con cen tra -
ção, for ma far ma cêu ti ca, via de ad mi nis tra -
ção, po so lo gia e in di ca ção te ra pêu ti ca, pre-
ven ti va ou di ag nós ti ca, do me di ca men to de
re fe rên cia re gis tra do no ór gão fe de ral res-
pon sá vel pela vi gi lân cia sa ni tá ria, po den do
di fe rir so men te em ca rac te rís ti cas re la ti vas
ao ta ma nho e for ma do pro du to, pra zo de
va li da de, em ba la gem, ro tu la gem, ex ci pi en -
tes e ve í cu los, de ven do sem pre ser iden ti fi -
ca do por nome co mer ci al ou mar ca;

.............................................................
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No mes mo ins tru men to le gal, ain da no
art. 3º, in ci so XXI, me di ca men to ge né ri co é
de fi ni do como “me di ca men to si mi lar a um
pro du to de re fe rên cia ou ino va dor, que se
pre ten de ser com este in ter cam biá vel, ge ral -
men te pro du zi do após a ex pi ra ção ou re-
nún cia da pro teçb pa ten tá ria ou de ou tros
di re i tos de ex clu si vi da de, com pro va da a sua
efi cá cia, se gu ran ça e qua li da de”.

Con si de ran do que a pro pos ta de re gis tro de
agro tó xi cos pelo seu prin cí pio ati vo bus ca, à se me -
lhan ça do que acon te ceu com os me di ca men tos de
uso hu ma no, pro por ci o nar pro du tos mais ba ra tos,
man ten do a qua li da de e se gu ran ça, a pre o cu pa ção
ex pres sa na emen da é pro ce den te.

Entre tan to, a re da ção pro pos ta po de ria ser in-
ter pre ta da de for ma a ini bir a pro du ção de agro tó xi -
cos de ca rá ter si mi lar, por exi gir si mi la ri da de ab so lu -
ta, in clu si ve no ma te ri al iner te.

III – Voto

Re co nhe cen do a pro ce dên cia e a va li da de da
emen da, no que se re fe re a pre o cu pa ção com a qua li -
da de e a se gu ran ça, a mes ma foi par ci al men te aca ta -
da nos ter mos da se guin te su be men da:

Su be men da à Emen da nº 1 ofe re ci da ao subs ti -
tu ti vo pe ran te a Co mis são no ter mo su ple men tar.

Dê-se ao § 7º do art. 3º da Lei nº7.802 de 11 de
ju lho de 1999 na for ma o art. 1º do PLS nº 526 (subs ti -
tu ti vo), de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 1º ..................................................
“Art. 3º ................................................
§ 7º O re gis tro pré vio a que se re fe re o

ca put será o do prin cí pio ati vo, re co nhe ci da
a si mi la ri da de quan do se tra tar de pro du to
subs tan ci al men te equi va len te com suas ca-
rac te rís ti cas fí si cas, quí mi cas e to xi co ló gi -
cas." (NR)

Essa mo di fi ca ção in cor po ra a pro pos ta cen tral
da emen da em aná li se, ga ran tin do a pro te ção dos
agri cul to res, con su mi do res e do meio am bi en te sem
no en tan to al te rar a pro pos ta ini ci al de per mi tir o re-
gis tro de pro du tos si mi la res.

Sala da Co mis são, 12 de de zem bro de 2001. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la -
tor – Le o mar Qu in ta ni lha – Mo re i ra Men des – Ma-
ri na Sil va – Ge ral do Cân di do – Gil vam Bor ges –
Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da – José Agri pi no
– Ma ria do Car mo Alves – Osmar Dias – Se bas -
tião Ro cha – Luiz Pon tes – Ju vên cio da Fon se ca
– Fer nan do Ma tu sa lém – Tião Vi a na – Na bor Jú-
ni or – Lind berg Cury – Be ní cio Sam pa io.

Fe ve re i ro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira 26 00787

FEVEREIRO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 526
DE 1999, APROVADO PELA COMISSÃO DE

ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO
DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2001

EMENDA Nº 1-CAS (subs ti tu i ção) 
em tur no su ple men tar na Co mis são.

Alte ra os ar ti gos 3º e 9º Lei nº 7.802,
de 11 de ju lho de 1989, que “dis põe so-
bre a pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro-
du ção, a em ba la gem e ro tu la gem, o
trans por te, o ar ma ze na men to, a co mer ci -
a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li -
za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des-
ti no fi nal dos re sí du os e em ba la gens, o
re gis tro, a clas si fi ca ção, o con tro le, a ins-
pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos,
seus com po nen tes e afins, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de

1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 7º O re gis tro pré vio a que se re fe re o

ca put será o do prin cí pio ati vo, re co nhe ci da
a si mi la ri da de quan do se tra tar de pro du to
subs tan ci al men te equi va len te com suas ca-
rac te rís ti cas fí si cas, quí mi cas e to xi co ló gi -
cas." (NR)

Art. 2º O in ci so I do art. 9º da Lei nº7.802, de 11 de
ju lho de 1989, pos sa a vi ger com a se guin te re da ção:

Art. 9º ..................................................
I – le gis lar so bre a pro du ção, re gis tro,

co mér cio in te res ta du al, ex por ta ção, im por ta -
ção, trans por te, des tru i ção de em ba la gens,
clas si fi ca ção e con tro le tec no ló gi co e to xi co -
ló gi co; (NR)

..............................................................
Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den te

– Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria, cria a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999

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

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

“Art. 3º ..................................................
............................................................."

..............................................................
XX – Me di ca men to Si mi lar – aque le

que con tém o mes mo ou os mes mos prin cí -
pi os ati vos, apre sen ta a mes ma con cen tra -
ção, for ma far ma cêu ti ca, via de ad mi nis tra -
ção, po so lo gia e in di ca ção te ra pêu ti ca, pre-
ven ti va ou di ag nós ti ca, do me di ca men to de
re fe rên cia re gis tra do no ór gão fe de ral res-
pon sá vel pela vi gi lân cia sa ni tá ria, po den do
di fe rir so men te em ca rac te rís ti cas re la ti vas
ao ta ma nho e for ma do pro du to, pra zo de
va li da de, em ba la gem, ro tu la gem, ex ci pi en -
tes e ve í cu los, de ven do sem pre ser iden ti fi -
ca do por nome co mer ci al ou mar ca;

XXI – Me di ca men to Ge né ri co – me di ca men to
si mi lar a um pro du to de re fe rên cia ou ino va dor, que se
pre ten de ser com este in ter cam biá vel, ge ral men te
pro du zi do após a ex pi ra ção ou re nún cia da pro te ção
pa ten tá ria ou de ou tros di re i tos de ex clu si vi da de,
com pro va da a sua efi cá cia, se gu ran ça e qua li da de, e
de sig na do pela DCB ou, na sua au sên cia, pela DCI;
....................................................................................

LEI Nº 9.974, DE 6 DE JUNHO DE 2000

Alte ra a Lei nº 7.802, de 11 de ju lho
de 1989, que dis põe so bre a pes qui sa, a
ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a em ba la -
gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma ze -
na men to, a co mer ci a li za ção, a pro pa gan -
da co mer ci al, a uti li za ção, a im por ta ção,
a ex por ta ção, o des ti no fi nal dos re sí du -
os e em ba la gens, o re gis tro, a clas si fi ca -
ção, o con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za -
ção de agro tó xi cos, seus com po nen tes e
afins, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Antô nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

REQUERIMENTO Nº 635, DE 1999

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258, do Re-
gi men to Inter no do Se na do, re que i ro tra mi ta ção em
con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 538/99,
que al te ra os ar ti gos 6º, 9º e 14 da Lei nº 7.807, de
11 de ju lho de 1989, que “dis põe so bre a pes qui sa,
a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a em ba la gem, a co-
mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li za ção, 
a im por ta ção, a ex por ta ção, o des ti no fi nal dos re sí -
du os e em ba la gens, o re gis tro a clas si fi ca ção, o
con tro le,  a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos, 
seus com po nen tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, ao Pro je to de Lei do Se na do nº 526, que al te ra
a Lei nº 7.802 de 11 de ju lho de 1999, que “dis põe
so bre a pes qui sa a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a
em ba la gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma ze na -
men to, a co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al,
a uti li za ção, a im por ta ção, o des ti no, a clas si fi ca ção, 
o con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi -
cos, seus com po nen tes e afins, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, por ver sa rem so bre ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 6 de ou tu bro de 1999. – Se-
na dor Osmar Dias.

MINUTA,   DE 2000

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
526 e 538, am bos de 1999, em tra mi ta ção
con jun ta, que al te ram a Lei nº 7.802, de
11 de ju lho de 1989, que dis põe so bre a
pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du ção,
a em ba la gem e ro tu la gem, o trans por te, o
ar ma ze na men to, a co mer ci a li za ção, a
pro pa gan da co mer ci al, a uti li za ção, a im-
por ta ção, a ex por ta ção, o des ti no fi nal
dos re sí du os e em ba la gens, o re gis tro, a
clas si fi ca ção, o con tro le, a ins pe ção e a
fis ca li za ção de agro tó xi cos, seus com po -
nen tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de  Bar ros

I – Re la tó rio

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 526 e 538,
am bos de 1999, que al te ram a Lei nº 7.802, de 11 de
ju lho de 1989, que dis põe so bre a pes qui sa, a ex pe ri -
men ta ção, a pro du ção, a em ba la gem e ro tu la gem, o
trans por te, o ar ma ze na men to, a co mer ci a li za ção, a
pro pa gan da co mer ci al, a uti li za ção, a im por ta ção, a
ex por ta ção, o des ti no fi nal dos re sí du os e em ba la -
gens, o re gis tro, a clas si fi ca ção, o con tro le, a ins pe -
ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos, seus com po nen -
tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci as, pas sam a ser
ana li sa dos em con jun to, me di an te a apro va ção do
Re que ri men to nº 635, de 1999.

O Pro je to de Lei nº 526, de 1999, de au to ria do
Se na dor Bla i ro Mag gi, em seu art. 1º acres cen ta pa-
rá gra fo ao art. 3º da Lei nº 7.802, de 1989, dis pon do
so bre o re gis tro pré vio do prin cí pio ati vo do agro tó xi -
co, re co nhe ci da a si mi la ri da de quan do se tra tar de
pro du to subs tan ci al men te equi va len te quan to a suas
ca rac te rís ti cas fí si cas e quí mi cas.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor afir ma que a le gis la -
ção vi gen te de le ga aos ór gãos fe de ra is a res pon sa bi -
li da de de fi xar as nor mas e as exi gên ci as para re gis -
tro pelo seu nome co mer ci al e de vem se sub me ter a
um múl ti plo pro ces so que, por in ter mé dio do IBAMA,
pas sa pe los Mi nis té ri os da Agri cul tu ra, da Sa ú de e do
Meio Ambi en te.

Esse pro ce di men to, se gun do o pro po nen te, é
com ple xo, caro e mu i to len to, im pe din do o aces so ao
mer ca do de pro du tos co mer ci a li za dos no ex te ri or,
mes mo quan do os prin cí pi os ati vos se jam de do mí nio 
pú bli co.

Como a ob ten ção do re gis tro di fi cul ta o in gres so 
de no vos pro du tos, os agri cul to res bra si le i ros não po-
dem se be ne fi ci ar da con cor rên cia en tre as vá ri as
em pre sas, pa gan do pre ços mais al tos do que os pra-
ti ca dos em ou tros pa í ses.

Ain da con for me o au tor, com o dis pos to nes te
pro je to de Lei, fi ca rá as se gu ra da, ao se tra tar de si mi -
la res, a pos si bi li da de de sim pli fi car o pro ces so de re-
gis tro dos pro du tos fi tos sa ni tá ri os que já es te jam sen-
do co mer ci a li za dos em ou tros pa í ses, e, por via de
con se qüên cia, a pos si bi li da de de que es ses pro du tos 
se jam co mer ci a li za dos em nos so país com pre ços
mais ba i xos.

Já o Pro je to de Lei do Se na do nº 538, de 1999,
de au to ria do Se na dor Álva ro Dias, pro põe al te ra ções 
nos arts. 6º, 9º e 14 da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de
1989.

O art. 1º da ini ci a ti va acres ce pa rá gra fo ao art. 6º
da que la lei, obri gan do, pri me i ra men te, a in dús tria
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pro du to ra ou a fir ma im por ta do ra de agro tó xi cos a
pro mo ver a des tru i ção de em ba la gens que apre sen -
tem ris cos à sa ú de hu ma na ou de con ta mi na ção am-
bi en tal, e, em se gun do lu gar, que as em pre sas que
co mer ci a li zam agro tó xi cos co le tem e trans por tem as
em ba la gens até as in dús tri as res pon sá ve is por sua
des tru i ção.

O art. 2º de ter mi na que o art. 9º da que la lei in-
clua, como com pe tên cia dos Esta dos e do Dis tri to Fe-
de ral, além de le gis lar so bre pro du ção, re gis tro, co-
mér cio in te res ta du al, ex por ta ção, im por ta ção, trans-
por te, clas si fi ca ção e con tro le tec no ló gi co e to xi co ló -
gi co, tam bém a des tru i ção de em ba la gens.

Pro põe, em al te ra ção ao art. 14, seja res pon sa -
bi li za do o pro du tor que não des tru ir, de modo se gu ro
e con for me as re co men da ções téc ni cas dos ór gãos
com pe ten tes da União, as em ba la gens que apre sen -
tem ris cos à sa ú de hu ma na ou de con ta mi na ção am-
bi en tal.

Na jus ti fi ca ção, o au tor in for ma que, de acor do
com o Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções Tó xi co-Far -
ma co ló gi cas (Si ni tox), do Mi nis té rio da Sa ú de, do to-
tal de in to xi ca ções hu ma nas em 1997, 7,3% fo ram
de vi das a agro tó xi cos. Entre tan to, es ses pou cos
7,3% fo ram res pon sá ve is por 33,84% do to tal de óbi-
tos por in to xi ca ção no mes mo ano, o que re ve la o alto
grau de to xi dez des ses pro du tos. Assim, con si de ra o
emi nen te Se na dor que a ma i or uti li za ção de pro du tos
tó xi cos de man da o aper fe i ço a men to da le gis la ção no
que se re fe re a dis po si ção das em ba la gens po ten ci al -
men te pe ri go sas para o meio am bi en te e para os se-
res hu ma nos.

Não fo ram apre sen ta das emen das aos pro je tos.
É o re la tó rio.

II – Aná li se

A uti li za ção e a co mer ci a li za ção de agro tó xi cos
no País vêm apre sen tan do uma ten dên cia con ti nua
de cres ci men to, pas san do o va lor das ven das de
US$1 bi lhão, em 1992, para US$1,7 bi lhão, em 1996,
e US$1,86 bi lhões em 1997.

As des pe sas com agro tó xi cos na com po si ção
dos cus tos de  pro du ção tam bém au men ta ram ao lon-
go dos anos. O PLS nº 526, de 1999, bus ca re du zir
es ses cus tos, eli mi nan do pro ce di men tos bu ro crá ti cos 
que aca bam por one rar o pró prio pro du tor ru ral.

So bre a dis po si ção das em ba la gens de pro du -
tos tó xi cos, exis te uma pre o cu pa ção mun di al em re la -
ção ao as sun to, o que leva o au tor do PLS nº 538, de
1999, a se guir uma ten dên cia já pre sen te nos pa í ses
in dus tri a li za dos, de trans fe rir a res pon sa bi li da de da

des tru i ção das em ba la gens de agro tó xi cos dos usuá-
ri os para os fa bri can tes ou im por ta do res, me lhor
equi pa dos – em ter mos téc ni cos e ope ra ci o na is –
para a ta re fa.

Con clu in do, em re la ção aos Pro je tos de Lei do
Se na do nº 526, de 1999, e nº 538, de 1999, ao con si -
de rar os ar gu men tos apre sen ta dos quan do da jus ti fi -
ca ção, re co nhe ce mos o ine gá vel mé ri to das pro pos -
tas es tu da das, pois am bos apre sen tam va li o sas con-
tri bu i ções à Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989.

Em 16 de maio de 2000, no en tan to, o Ple ná rio
do Se na do Fe de ral apro vou subs ti tu ti vo ofe re ci do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se-
na do nº 27, de 1995, de au to ria do Se na dor Jo nas Pi-
nhe i ro, que “dis põe so bre a des ti na ção ade qua da das
em ba la gens va zi as de agro tó xi cos, seus com po nen -
tes e afins, bem como de pro du tos apre en di dos pela
ação fis ca li za tó ria, im pró pri os para uti li za ção e em
de su so.” Esse pro je to se trans for mou na Lei nº 9.974,
de 6 de ju nho de 2000. Tra ta-se de ma té ria in du bi ta -
vel men te con cer nen te ao tema, que en glo ba pre o cu -
pa ção ex ter na das pe los au to res das pro po si ções em
exa me.

Em aten di men to ao dis pos to no art. 334, in ci so
II, do Re gi men to Inter no des ta Casa, a con du ta des ta
co mis são se ria re co men dar a de cla ra ção de pre ju di -
ci a li da de de am bos os pro je tos.

Entre tan to, le van do-se em con ta que a nor ma
re cém-apro va da não atin ge o art. 3º da lei e re for ma,
quan to à con si de ra ção do prin cí pio ati vo como ele-
men to es sen ci al ao re gis tro do pro du to agro tó xi co,
nos ter mos do que pre co ni za o PLS nº 526, de 1999,
nem o art. 9º, ati nen te a nor mas quan to à des tru i ção
de em ba la gens, a se rem ba i xa das pelo Exe cu ti vo,
tra ta das no PLS nº 538, de 1999, jul ga mos ne ces sá -
ria a ma nu ten ção des ses co man dos.

III – Voto

Assim, re co men da mos a de cla ra ção de pre ju di -
ci a li da de do PLS nº 538, de 1999, por se en con trar
pre jul ga dos por de li be ra ção re cen te, e a apro va ção
do PLS nº 526, de 1999, nos ter mos do se guin te.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 526
 (Subs ti tu ti vo), DE 1999

Alte ra os ar ti gos 3º e 9º da Lei nº
7.802, de 11 de ju lho de 1989, que “dis-
põe so bre a pes qui sa, a ex pe ri men ta ção,
a pro du ção, a em ba la gem e ro tu la gem, o
trans por te, o ar ma ze na men to, a co mer ci -
a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li -
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za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des-
ti no fi nal dos re sí du os e em ba la gens, o
re gis tro, a clas si fi ca ção, o con tro le, a ins-
pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos,
seus com po nen tes e afins, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº O art. 3º da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de

1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:
“Art. 3º ...............................................
............................................................
§ 7º O re gis tro pré vio a que se re fe re o

ca put será o do prin cí pio ati vo, re co nhe ci da
a si mi la ri da de quan do se tra tar de pro du to
subs tan ci al men te equi va len te em suas ca-
rac te rís ti cas fí si cas e quí mi cas." (AC)

Art. 2º O in ci so I do art. 9º da Lei nº7.802, de 11
de ju lho de 1989, pas sa a vi ger com a se guin te re da -
ção:

Art. 9º .................................................
I — le gis lar so bre a pro du ção, re gis tro, 

co mér cio in te res ta du al, ex por ta ção, im por ta -
ção, trans por te des tru i ção de em ba la gens,
clas si fi ca ção e con tro le tec no ló gi co e to xi co -
ló gi co; (NR)

............................................................
Sala da Co mis são, – Ante ro Paes de Andra de,

Re la tor.

PARECERES NºS 38 E 39, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
258, de 2000, de au to ria do Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que re gu la men ta a pro fis são
de tre i na dor de go le i ros de fu te bol e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer nº, 38, de 2002, da Co mis são de Assun-
tos So ci a is so bre o Pro je to, em tur no úni co, em apre-
ci a ção ter mi na ti va.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do.

I – Re la tó rio

É sub me ti do à aná li se des ta Co mis são o Pro je to 
de Lei do Se na do nº 258, de 2000, de au to ria do Se-
na dor Ma gui to Vi le la. Tra ta-se de ini ci a ti va com o ob-
je ti vo de re gu la men tar a pro fis são de tre i na dor de go-
le i ro de fu te bol, sem pre ju í zo das dis po si ções não co-
li den tes con ti das na le gis la ção vi gen te. A pro fis são de
tre i na dor de go le i ro de fu te bol é de fi ni da no pro je to
como a pre pa ra ção e o tre i na men to de atle tas pro fis -

si o na is nas téc ni cas e tá ti cas es pe cí fi cas des sa ca te -
go ria des por ti va".

O pro je to es ta be le ce como re qui si to para exer-
cer a re fe ri da pro fis são: (I) di plo ma de cur so su pe ri or
em edu ca ção fí si ca ob ti do em ins ti tu i ção de en si no
re co nhe ci da pelo Mi nis té rio de Edu ca ção; (II) di plo ma 
ob ti do em es co la es tran ge i ra de ní vel su pe ri or, re co -
nhe ci do pe las leis do país de ori gem e re va li da do de
con for mi da de com a le gis la ção em vi gor; (III) no caso
de não di plo ma dos, os que exer ce ram ou es te jam
exer cen do, há pelo me nos dois anos a pro fis são de
tre i na dor de go le i ro de fu te bol até a data de vi gên cia
des ta lei; e (IV) aque les que exer ce ram ou es te jam
exer cen do há pelo me nos dois anos, a ati vi da de de
jo ga dor pro fis si o nal de fu te bol.

Pela pro pos ta, toda en ti da de des por ti va que
man te nha ati vi da de fu te bo lís ti ca é obri ga da a man ter, 
sob con tra to, tre i na dor de go le i ros de vi da men te re gis -
tra do como tal na res pec ti va Fe de ra ção. O con tra to de
tra ba lho do Tre i na dor de Go le i ros de Fu te bol, in de -
pen den te men te das ano ta ções de vi das em sua Car-
te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al, de ve rá ser ce-
le bra do por es cri to e con ter (I) qua li fi ca ção das par-
tes; (II) pra zo de vi gên cia do con tra to, não in fe ri or a
dois anos; e (III) sa lá rio men sal, prê mi os, va lor das lu-
vas, caso con ven ci o na das, bem como for ma, tem po e
lu gar de pa ga men to. O con tra to de tra ba lho de ve rá
ser re gis tra do, no pra zo im pror ro gá vel de dez dias
após sua as si na tu ra, na fe de ra ção à qual o clu be ou
as so ci a ção for fi li a do. Fi nal men te, o pro je to pre vê que
se apli que ao tre i na dor de go le i ros de fu te bol as de vi -
das le gis la ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as, sem
pre ju í zo do dis pos to nes ta lei.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor do pro je to lem bra a
im por tân cia da ati vi da de de tre i na dor de go le i ro de fu-
te bol e des ta ca se le gí ti ma a re gu la men ta ção des ta
como pro fis são.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Não há dú vi das tra tar-se de pro je to cu jos mé ri -
tos são ine gá ve is. Ao pre ten der re gu la men tar a pro-
fis são de tre i na dor de go le i ro de fu te bol o Se na dor
Ma gui to Vi le la traz à de li be ra ção des sa Casa im por -
tan te ins tru men to para aque la que é cer ta men te uma
das la cu nas es pe cí fi cas no es por te mais po pu lar do
Bra sil, a ati vi da de pro fis si o nal de tre i na dor de go le i ro
de fu te bol.

São mi lha res de pro fis si o na is es pa lha dos pe los
mais di ver sos rin cões do nos so País, que até hoje
não pos su em a de vi da de fi ni ção de sua ati vi da de pro-
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fis si o nal di fi cul tan do, até mes mo, o es ta be le ci men to
ade qua do de vín cu lo for mal de tra ba lho.

A pro pos ta, nas pa la vras de seu au tor, de ri va de
en ten di men to acer ca da im por tân cia da ati vi da de de
tre i na dor de go le i ro de fu te bol, que es ta ria as su min -
do, cada vez mais, pa pel pri mor di al nas equi pes pro-
fis si o na is da mo da li da de. Além dis so, lem bra que a
pre pa ra ção dos atle tas que jo gam nes sa po si ção por
tre i na do res qua li fi ca dos e ha bi li ta dos tor na-se uma
exi gên cia ante o ní vel de pro fis si o na li za ção atin gi do
pelo fu te bol no Bra sil.

Há que se con si de rar, to da via, tra tar-se o go le i -
ro de atle ta que ocu pa uma po si ção es pe cí fi ca, cu jas
ca rac te rís ti cas na prá ti ca do es por te são dis tin tas da-
que la dos de ma is atle tas. Por tan to, não é qual quer
pro fis si o nal que pos sui a ca pa ci ta ção ne ces sá ria
para o de vi do tre i na men to do go le i ro. Assim, em con-
cor dân cia com os in ci sos pre vis tos no art. 3º, mas em
con so nân cia com o que foi apro va do em pro je to de lei
re la ti vo à ati vi da de de Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te -
bol, no qual se dis põe que só po de rá exer cer a pro fis -
são de Tre i na dor o jo ga dor de fu te bol que te nha atu a -
do como tal pelo pra zo de “pelo me nos cin co anos”,
ofe re ce mos emen da ao in ci so IV do art. 3º da pro po si -
ção aqui em aná li se, de ter mi nan do que po de rão exer-
cer a pro fis são de tre i na dor de go le i ro de fu te bol os
que es te jam exer cen do há pelo me nos cin co anos a
ati vi da de de go le i ro pro fis si o nal de fu te bol.

O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos apre sen -
tou voto em se pa ra do na for ma de um Subs ti tu ti vo no
qual aca ta as emen das que ofe re ce mos e re ti ra os ar-
ti gos 4º e 5º, re nu me ran do os de ma is. Para me lhor
ade qua ção do pro je to, re fi ze mos o pa re cer nos ter-
mos de Subs ti tu ti vo que in cor po ra as con tri bu i ções
do Voto em Se pa ra do do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos no que se re fe re a re ti ra da dos ar ti gos 4º e
5º, não abrin do mão, no en tan to, da prer ro ga ti va do
in ci so IV do art. 3º, que de ter mi na que po de rão exer-
cer a pro fis são os que exer ce ram ou es te jam exer cen -
do, há pelo me nos cin co anos, a ati vi da de de go le i ro
pro fis si o nal de fu te bol.

Fo ram apre sen ta das ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 258, de 2000, duas emen das, de au to ria do Se-
na dor Ju vên cio da Fon se ca. A pri me i ra emen da subs-
ti tui o ar ti go 3º, de ter mi nan do que ape nas po de rão
exer cer a pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu te bol 
os ha bi li ta dos em Edu ca ção Fí si ca, re gu lar men te re-
gis tra dos no Con se lho Re gi o nal de Edu ca ção Fí si ca,
nos ter mos da Lei nº 9.696, de 1º de se tem bro de
1998. Tal emen da se cho ca com um dos prin ci pa is
mé ri tos do pro je to em tela, qual seja o de re gu la men -
tar a si tu a ção tra ba lhis ta de cen te nas de atle tas que

já vem exer cen do tal ati vi da de e não pos su em a de vi -
da de fi ni ção de sua ati vi da de pro fis si o nal. So mos,
por tan to, pela sua re je i ção. A se gun da emen da, su-
pri min do o ar ti go 4º do PLS nº 258/2000, fica pre ju di -
ca da uma vez que já foi con tem pla da no Pa re cer do
Re la tor.

III – Voto

Assim, pelo ex pos to, nos so voto é pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 258, de 2000,
com a emen da que apre sen ta mos.

EMENDA Nº 1, DE 2001 – CAS
 (Subs ti tu ti vo), em tur no úni co, na Co mis são

Dê-se ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 258, de 2000, a se guin te re da ção:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu-

te bol é re co nhe ci da e re gu la da por esta lei, sem pre-
ju í zo das dis po si ções não co li den tes con ti das na le-
gis la ção vi gen te.

Art. 2º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu-
te bol com pre en de a pre pa ra ção e o tre i na men to de
atle tas pro fis si o na is nas téc ni cas e tá ti cas es pe cí fi cas 
des sa ca te go ria des por ti va.

Art. 3º Po de rão exer cer a pro fis são de tre i na dor
de go le i ros de fu te bol:

I – os por ta do res de di plo ma de cur so su pe ri or
em edu ca ção fí si ca ob ti do em ins ti tu i ção de en si no
re co nhe ci da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção;

II – os por ta do res de di plo ma ob ti do em es co la
es tran ge i ra de ní vel su pe ri or, re co nhe ci do pe las leis
do País de ori gem e re va li da do de con for mi da de com
a le gis la ção em vi gor;

III – os que, em bo ra não di plo ma dos, exer ce rem 
ou es te jam exer cen do, há pelo me nos cin co anos, a
pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu te bol até a
data de vi gên cia des ta lei;

IV – os que exer ce ram ou es te jam exer cen do,
há pelo me nos cin co anos, a ati vi da de de go le i ro pro-
fis si o nal de fu te bol.

Art. 4º Apli cam-se ao tre i na dor de go le i ros de fu-
te bol as le gis la ções tra ba lhis ta e pre vi den ciá ria.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 7 de no vem bro de 2001 –
Ro meu Tuma – Ge ral do Cân di do – Ma ri na Sil va –
Ade mir Andra de – João Alber to Sou za – Emi lia
Fer nan des – Tião Vi a na (ven ci do) – Ma gui to Vi le la
– Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Althoff – Ma ria do Car-
mo Alves – Osmar Dias – Ri car do San tos – Luiz
Pon tes – Se bas tião Ro cha – La u ro Cam pos – (ven-
ci do) – Ju vên cio da Fon se ca – Lind berg Cury.
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Emen da Nº 1, ofe re ci da ao Pro je to,
em tur no su ple men tar, na Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O art. 3º do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se-
na do nº 258, de 2000 pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 3º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de
fu te bol será exer ci da por pro fis si o nal em Edu ca ção
Fí si ca, de vi da men te re gis tra do no res pec ti vo Con se -
lho Re gi o nal de Edu ca ção Fí si ca.

Pa rá gra fo úni co. Pes soa não ha bi li ta da po de rá
exer cer tam bém a pro fis são de tre i na dor de go le i ros,
des de que as sis ti da por pro fis si o nal re gis tra do no
Con se lho Re gi o nal de Edu ca ção Fí si ca."

Jus ti fi ca ção

O tre i na dor de go le i ro é uma fun ção sin gu lar
que po de rá ser exer ci da tam bém por ex-goleiros ou
ou tras pes so as não ha bi li ta das em edu ca ção fí si ca.
Po rém, seu tra ba lho terá que ser as sis ti do por pro fis -
si o nal da área, que lhe em pres ta rá todo em ba sa men -
to ci en tí fi co e éti co pe da gó gi co.

Por ou tro lado, a pro pos ta dá ao tre i na dor sem
ha bi li ta ção, des de que as sis ti do, li ber da de de exer cí -
cio da pro fis são, sem li mi te no tem po.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

PARECER Nº 39, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre a Emen da nº 1, ofe re ci da ao Pro je -
to de Lei do Se na do nº 258, de 2000, em
tur no su ple men tar, na Co mis são, em
apre ci a ção ter mi na ti va. Re la tor: Se na dor
Ge ral do Cân di do.

I – Re la tó rio

A emen da do ilus tre Se na dor Ju vên cio da Fon-
se ca al te ra o art. 3º do Pro je to de Lei do Se na do nº
258 (Subs ti tu ti vo), de 2000, de ter mi nan do que a pro-
fis são de tre i na dor de go le i ro de fu te bol será exer ci da
por pro fis si o nal em Edu ca ção Fí si ca, de vi da men te re-
gis tra do no res pec ti vo Con se lho Re gi o nal. O Pa rá gra -
fo úni co de ter mi na que pes soa não ha bi li ta da po de rá
exer cer tam bém a pro fis são de tre i na dor de go le i ros
de fu te bol, des de que as sis ti da por pro fis si o nal re gis -
tra do no Con se lho Re gi o nal de Edu ca ção Fí si ca.

II – Aná li se

A re fe ri da emen da, ao bus car res trin gir o mer ca -
do para pro fis si o na is de Edu ca ção Fí si ca, por si só
se ria ob je to de nos sa re je i ção, por mo ti vos já am pla -
men te de ta lha dos no pa re cer ao Pro je to. O pa rá gra fo
úni co a tor na ain da mais pro ble má ti ca.
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Além de am pli ar em de ma sia os re qui si tos para
o exer cí cio da pro fis são, sem pre o cu par-se em va lo ri -
zar a ex pe riên cia de jo ga do res e go le i ros com cin co
anos de ati vi da de es por ti va pro fis si o nal con fir ma da, a
emen da tor na obri ga tó ria a pre sen ça de um pro fis si o -
nal de Edu ca ção Fí si ca ao lado do tre i na dor de go le i -
ros. Em ter mos con cre tos, isto vai sig ni fi car uma du-
pli ci da de de fun ções que po de rá ca u sar pro ble mas
sé ri os de di dá ti ca e de au to ri da de nos tre i na men tos.
Além dis so, obri ga rá os clu bes a con tra tar dois pro fis -
si o na is para uma mes ma fun ção, o que se tor na ria
eco no mi ca men te in viá vel para clu bes pe que nos.

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos pela re je i ção da
Emen da apre sen ta da ao Subs ti tu ti vo do PLS nº
258/2000.

Sala da Cco mis são, 12 de de zem bro de 2001. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re la -
tor – Mo re i ra Men des – Be ní cio Sam pa io – Tião Vi-
a na – Fer nan do Ma tu sa lém – He lo í sa He le na –
Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Pon tes – Na-
bor Jú ni or – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Lind-
berg Cury – Ma gui to Vi le la – Le o mar Qu in ta ni lha –
Jo nas Pi nhe i ro.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE

2000, APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA

12 DE DEZEMBRO DE 2001.

EMENDA Nº 1-CAS (subs ti tu ti vo), 
Inter no Su ple men tar na Co mis são

Re gu la men ta a pro fis são de tre i na -
dor de go le i ros de fu te bol e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu-

te bol é re co nhe ci da e re gu la da por esta lei, sem pre-
ju í zo das dis po si ções não co li den tes con ti das na le-
gis la ção vi gen te.

Art. 2º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu-
te bol com pre en de a pre pa ra ção e o tre i na men to de
atle tas pro fis si o na is nas téc ni cas e tá ti cas es pe cí fi cas 
des sa ca te go ria des por ti va.

Art. 3º Po de rão exer cer a pro fis são de tre i na dor
de go le i ros de fu te bol:

I) os por ta do res de di plo ma de cur so su pe ri or
em edu ca ção fí si ca ob ti do em ins ti tu i ção de en si no
re co nhe ci da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção;

II) os por ta do res de di plo ma ob ti do em es co la
es tran ge i ra de ní vel su pe ri or, re co nhe ci do pe las leis
do País de ori gem e re va li da do de con for mi da de com
a le gis la ção em vi gor;

III) os que, em bo ra não di plo ma dos, exer ce rem
ou es te jam exer cen do, há pelo me nos cin co anos, a
pro fis são de tre i na dor de go le i ro de fu te bol até a data
de vi gên cia des ta lei;

IV) os que exer ce ram ou es te jam exer cen do, há
pelo me nos cin co anos, a ati vi da de de go le i ro pro fis si -
o nal de fu te bol.

Art. 4º Apli cam-se ao tre i na dor de go le i ros de fu-
te bol as le gis la ções tra ba lhis ta e pre vi den ciá ria.

Art 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala das Co mis sões, – Ro meu Tuma, Pre si -
den te – Ge ral do Cân di do, Re la tor.

Subs ti tua-se o ar ti go 3º do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 258, de 2000, pela se guin te emen da:

Emen da nº 1 apre sen ta da pe ran te a
Co mis são, em tur no úni co.

”Art. 3º Po de rão exer cer a pro fis são de tre i na dor 
de go le i ros de fu te bol os ha bi li ta dos em Edu ca ção Fí-
si ca, re gu lar men te re gis tra do no Con se lho Re gi o nal

de Edu ca ção Fí si ca, nos ter mos da Lei nº9.696, de 1º
de se tem bro de 1998.“

Jus ti fi ca ção

Esta Emen da visa fa zer com que o Pro je to de
Lei do Se na do nº258, de 2000, de au to ria do Se na dor
Ma gui to Vi le la, aten da à Lei nº 9.696, de 1º de se tem -
bro de 1998, que ”Dis põe so bre a re gu la men ta ção da
pro fis são de Edu ca ção Fí si ca e cria os res pec ti vos
Con se lho Fe de ral e Con se lhos Re gi o na is de Edu ca -
ção Fí si ca“.

O ob je ti vo do pro je to é o de re gu la men tar a pro-
fis são de go le i ro de fu te bol. Essa pre ten são está pro-
te gi da. No en tan to, os in ci sos III e IV do ar ti go 3º do
pro je to, pre ten dem ino var dis po si ti vo que já foi ob je to
da re fe ri da Lei nº 9.696/98, quan do dis põe, em seu
art. 2º, in ci so II, que:

”Ape nas se rão ins cri tos nos qua dros
dos Con se lhos Re gi o na is de Edu ca ção Fí si -
ca os se guin tes pro fis si o na is: ..... que, até
data do iní cio da vi gên cia des ta lei te nham
com pro va da men te exer ci do ati vi da des pró-
pri as dos Pro fis si o na is de Edu ca ção Fí si ca,
nos ter mos a se rem es ta be le ci dos pelo
Con se lho Fe de ral de Edu ca ção Fí si ca.“

Por de le ga ção da Lei, o Con se lho Fe de ral de
Edu ca ção Fí si ca, atra vés da Re so lu ção nº 13/99, es-
ta be le ceu as nor mas so bre o re gis tro de não gra du a -
dos em Edu ca ção Fí si ca na que le Con se lho.

Des sas nor mas, cons ta que o de fe ri men to de fi -
ni ti vo do pe di do, dar-se-á so men te após fre qüên cia,
com apro ve i ta men to, em cur so pro mo vi do pelo CREF,
que in clua ques tões pe da gó gi cas, éti co-pro fis si o na is
e ci en tí fi cas (art.7º).

O pro je to não pode subs ti tu ir to das es sas exi-
gên ci as, que não são só de na tu re za le gal, mas tam-
bém pe da gó gi ca e ci en tí fi ca. Dis pen sar o co nhe ci -
men to ci en tí fi co aten ta con tra a boa nor ma e os in te -
res ses da so ci e da de.

Sala da Co mis são, Se na dor Ju vên cio da Fon-
se ca.

Emen da nº 2 apre sen ta da pe ran te a
Co mis são, em tur no úni co.

Su pri ma-se o ar ti go 4º do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 258, de 2000 re nu me ran do-se os de ma is.

Jus ti fi ca ção

A su pres são do ar ti go 4º do Pro je to de Lei do
Se na do nº258, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la,
re gu la men tan do a pro fis são de de fu te bol", ob je ti va
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eli mi nar a pre ten di da obri ga to ri e da de da des por ti va
que man têm ati vi da de fu te bo lís ti ca de man ter, sob
con tra to, tre i na dor de go le i ro de vi da men te re gis tra do
na res pec ti va Fe de ra ção.

A obri ga to ri e da de pre ten di da não pro te ge ne-
nhum in te res se pú bli co. Man ter ou não go le i ro em
seus qua dros é de in te res se úni co e ex clu si va men te
das en ti da des des por ti vas. Obri gar a to das elas man-
ter em seus qua dros esse pro fis si o nal vai mu i to além
da pro te ção dos in te res ses da so ci e da de em ge ral,
além de cons ti tu ir um ônus que deve ser op ção da en-
ti da de não uma im po si ção do Esta do.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

VOTO EM SEPARADO

Do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, Na Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 258,
de 2000.

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

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei do Se na do nº
258, de 2000, cuja fi na li da de é dis por so bre a pro fis -
são de tre i na dor de go le i ros de fu te bol.

Além de es ta be le cer os re qui si tos para o exer-
cí cio da pro fis são de go le i ro, o pro je to de ter mi na
que toda en ti da de des por ti va que man te nha ati vi da -
de fu te bo lís ti ca é obri ga da a ter, sob con tra to, tre i na -
dor de go le i ro de vi da men te re gis tra do na res pec ti va
Fe de ra ção. Dis põe, ain da, que o con tra to de tra ba -
lho do re fe ri do pro fis si o nal de ve rá ser ce le bra do por
es cri to e con ter a qua li fi ca ção das par tes, pra zo de
vi gên cia do con tra to não in fe ri or a dois anos e o sa-
lá rio men sal, prê mi os, va lor das lu vas, caso con ven -
ci o na das, bem como for ma, tem po e lu gar de pa ga -
men to. Fi nal men te, a pro po si ção diz que o con tra to
de ve rá ser re gis tra do, no pra zo de dez dias após a
sua as si na tu ra, na fe de ra ção à qual o clu be ou as-
so ci a ção for fi li a do.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O ful cro do pre sen te pro je to deve re si dir tão so-
men te na re gu la men ta ção do exer cí cio da pro fis são
de tre i na dor de go le i ro de fu te bol, ten do em vis ta sua
im por tân cia na pre pa ra ção dos atle tas que jo gam
nes sa po si ção. Já os as pec tos con tra tu a is dos in te -
gran tes des sa pro fis são, que se pre ten de re gu la men -

tar, de vem ser tra ta dos di re ta men te en tre as par tes.
Do con trá rio, a pro po si ção po de ria en se jar, à gui sa de
re gu la men tar a pro fis são, ape nas ga ran tir um bom e
pri vi le gi a do con tra to en tre o tre i na dor e seu clu be.

Note-se que o art. 6º do pro je to já pre vê que ao
tre i na dor de go le i ros se apli cam as le gis la ções tra ba -
lhis ta e pre vi den ciá ria. Assim, não há mo ti vo para que
se es ta be le ça em lei ou tros di re i tos e van ta gens que
ou tras pro fis sões tam bém não têm e que di fi cul ta ri am 
sua con tra ta ção pelo ônus que re pre sen ta ri am.

Aliás, nes sa mes ma di re ção, é de toda in con -
ve ni en te a obri ga to ri e da de que o art. 4º es ta be le ce
quan do de ter mi na que toda en ti da de des por ti va que
de sen vol va ati vi da de fu te bo lís ti ca man te nha, sob
con tra to, tre i na dor de go le i ros de vi da men te re gis tra -
dos na res pec ti va Fe de ra ção. Tal exi gên cia po de ria
in vi a bi li zar a so bre vi vên cia de de ze nas de clu bes
que têm um or ça men to pe que no e não po de ri am ar-
car com mais essa im po si ção le gal. Enten de mos
que con tra ta rá o tre i na dor de go le i ros o clu be que
as sim o de se jar ou que ti ver ne ces si da de.

É im por tan te que se fri se que, ao re gu la men -
tar mos o exer cí cio de uma de ter mi na da pro fis são,
não se deve in fli gir um far do por de ma is pe sa do às
ins ti tu i ções que irão uti li zar os ser vi ços de seus in te -
gran tes. Por ou tro lado, re gu la men tar pro fis sões não
deve re pre sen tar cri a ção de re ser va de mer ca do.
Não é de ma is en fa ti zar que se deve ter sem pre pre-
sen te que a re gra bá si ca no mun do de hoje, con sa -
gra da in clu si ve na nos sa Cons ti tu i ção, é a li ber da de
de exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofí cio ou pro fis -
são. Esse é o es pí ri to do tex to cons ti tu ci o nal, ou
seja, o de ga ran tir a ple na li ber da de de exer cí cio de
qual quer ati vi da de la bo ra ti va. A lei or di ná ria, por tan -
to, não pode ir além dos li mi tes pre ce i tu a dos pela
Lei Ma i or.

Res sal va dos es ses dois pon tos, con si de ra mos 
me ri tó ria a pro po si ção sob exa me, as sim como con-
cor da mos com as emen das a ela apre sen ta das pelo
Re la tor da ma té ria.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 258, de 2000, com a se-
guin te emen da:

EMENDA Nº  , – CAS
(Substitutiva)

Dê-se ao Pro je to de Lei do Se na do nº 258, de
2000, a se guin te re da ção:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 258, DE 2000

Re gu la men ta a pro fis são de tre i na -
dor de go le i ros de fu te bol e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 1º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de
fu te bol é re co nhe ci da e re gu la da por esta lei.

Art. 2º A pro fis são de tre i na dor de go le i ros de
fu te bol com pre en de a pre pa ra ção e o tre i na men to
de atle tas pro fis si o na is nas téc ni cas e tá ti cas es pe -
ci fi cas des sa ca te go ria des por ti va.

Art. 3º Po de rão exer cer a pro fis são de tre i na -
dor de go le i ros de fu te bol:

I – os por ta do res de di plo ma de cur so
su pe ri or em edu ca ção fí si ca ob ti do em ins ti -
tu i ção de en si no re co nhe ci da pelo Mi nis té rio 
da Edu ca ção;

II – os po da do res de di plo ma ob ti do
em es co la es tran ge i ra de ní vel su pe ri or, re-
co nhe ci do pe las leis do País de ori gem e re-
va li da do de con for mi da de com a le gis la ção
em vi gor;

III – os que, em bo ra não di plo ma dos,
exer ce ram ou es te jam exer cen do, há pelo
me nos cin co anos, a pro fis são de tre i na dor
de go le i ro de fu te bol até a data de vi gên cia
des ta lei;

IV – os que exer ce ram ou es te jam
exer cen do, há pelo me nos cin co anos, a ati-
vi da de de jo ga dor pro fis si o nal de fu te bol.

Art. 4º Apli cam-se ao tre i na dor de go le i ros de
fu te bol as le gis la ções tra ba lhis ta e pre vi den ciá ria.

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

Sala da Co mis são, – Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.696, DE 1º DE SETEMBRO DE 1998

Dis põe so bre a re gu la men ta ção da
Pro fis são de Edu ca ção Fí si ca e cria os
res pec ti vos Con se lho Fe de ral e Con se -
lhos Re gi o na is de Edu ca ção Fí si ca.

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

PARECER Nº 40, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 203,
de 2001, de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi-
ran da, que re gu la men ta o exer cí cio das
ati vi da des dos pro fis si o na is em trans-
por te de pas sa ge i ros, “mo to ta xis ta”, em
en tre ga de mer ca do ri as e em ser vi ço co-
mu ni tá rio de rua, e “mo to boy” com o uso
de mo to ci cle ta.

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to
Re la tor ad Roc: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Re ce be mos para ana li sar o Pro je to de Lei do
Se na do nº203, de 2001, de au to ria do no bre Se na dor 
Ma u ro Mi ran da. A ini ci a ti va pre ten de dis ci pli nar o
exer cí cio das ati vi da des dos pro fis si o na is em trans-
por tes de pas sa ge i ros (mo to ta xis tas), em en tre ga de
mer ca do ri as e em ser vi ço co mu ni tá rio de rua, bem
como a ati vi da de dos “mo to boys”. O uso da mo to ci -
cle ta ser ve como re fe rên cia para a de fi ni ção des sas
ocu pa ções.

Ba si ca men te a pro pos ta es ta be le ce al guns re-
qui si tos para o exer cí cio des sas ati vi da des, de fi ne
áre as es pe cí fi cas de atu a ção des ses pro fis si o na is e
ofe re ce nor mas para o exer cí cio do ser vi ço co mu ni tá -
rio de rua.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, o au tor afir ma que “Já é
uma re a li da de nos cen tros ur ba nos a pre sen ça des-
ses pro fis si o na is que, com o uso de mo to ci cle tas, fa-
zem en tre ga de mer ca do ri as, trans por te de pas sa ge i -
ros e ser vi ço co mu ni tá rio de ruas e qua dras. Pres tam, 
sem dú vi da al gu ma, um ser vi ço im pres cin dí vel à so ci -
e da de, ten do em vis ta a ra pi dez, a pres te za e o ba i xo
cus to com que exe cu tam suas ati vi da des”.

Tam bém são apon ta dos como mo ti vos re le van -
tes para a re gu la men ta ção des sa ati vi da de a con tri -
bu i ção dos tra ba lha do res mo to ci clis tas para o equa ci -
o na men to efi caz das ques tões li ga das ao trans por te
e se gu ran ça. As es ta tís ti cas de aci den tes, por ou tro
lado, re co men dam, na vi são do au tor, a re a li za ção de
cur sos pro fis si o na li zan tes e uma re gu la men ta ção
mais ri go ro sa da pro fis são.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ini ci a ti va em aná li se está em con so nân cia
com as nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes. A re gu la -
men ta ção de pro fis sões in se re-se no cam po do Di re i -
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to do Tra ba lho. A com pe tên cia para aná li se e a ini ci a -
ti va das nor mas re la ti vas a esse ramo do Di re i to es tão 
pre vis tas no in ci so I do art. 22 e ca put do art. 61 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, res pec ti va men te. Fo ram res pe i -
ta dos es ses pres su pos tos cons ti tu ci o na is. Re gi men -
tal men te, tam bém não há im pe di men tos à tra mi ta ção
da ma té ria. Sen do as sim, opi na mos pela cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de
Lei do Se na do nº 203, de 2001.

No mé ri to, con si de ra mos pro ce den tes os ar gu -
men tos do au tor. O trans por te de pas sa ge i ros, a en-
tre ga de mer ca do ri as, o ser vi ço co mu ni tá rio de rua e
os “mo to boys” re pre sen tam fa ces de um fe nô me no
ur ba no que não pode ser des co nhe ci do pela le gis la -
ção tra ba lhis ta. São for mas cri a ti vas de so lu ci o nar
pro ble mas de se gu ran ça e de trans por te que vi nham
ad qui rin do con tor nos de in so lú vel. Enfim, al ter na ti vas 
eco no mi ca men te viá ve is para aten der às de man das
da so ci e da de, ga ran tin do, tam bém, um nú me ro in-
con tá vel de em pre gos.

Por ou tro lado, a pro po si ção ins ti tui al gu mas ca-
u te las que nos pa re cem ple na men te de fen sá ve is. A
ida de mí ni ma de vin te e um anos, a ha bi li ta ção por
pelo me nos dois anos (ca te go ria A) e a re a li za ção de
um cur so de for ma ção es pe ci al são, em nos so en ten -
di men to, ne ces sá ri as para que o pro fis si o nal tra fe gue 
com se gu ran ça e ofe re ça con fi a bi li da de aos usuá ri os
dos ser vi ços.

No que se re fe re ao ser vi ço co mu ni tá rio de rua,
a iden ti fi ca ção do pro fis si o nal e de sua mo to ci cle ta,
bem como a com pro va ção de re si dên cia e as cer ti -
dões ne ga ti vas das va ras cri mi na is, ser vem para dar
tran qüi li da de aos mo ra do res as sis ti dos. Essas ca u te -
las tam bém vão evi tar que as pes so as se sin tam
cons tran gi das a re mu ne rar os mo to ci clis tas em ser vi -
ço co mu ni tá rio por sim ples te mor de que, não con tri -
bu in do, po de ri am so frer re pre sá li as.

Enfim, o pro je to em aná li se pre ten de, me di an te
re co nhe ci men to le gal e nor ma ti za ção da ati vi da de,
dar trans pa rên cia e qua li da de ao tra ba lho re a li za do
pe los mo to ci clis tas, in se rin do uma gran de quan ti da -
de de pro fis si o na is des se cam po de atu a ção na ci da -
da nia pro pi ci a da pelo tra ba lho for mal.

III – Voto da Re la to ra

Em face dos ar gu men tos ex pos tos, opi na mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 203,
de 2001.

Sala das Co mis sões, Ro meu Tuma, Pre si den te
– Mo re i ra Men des, Re la tor Ad hoc – Fer nan do Ma-
tu sa lém – Ma ri na Sil va – Luiz Otá vio – Ma gui to Vi-
le la – Wal deck Orne las – Ge ral do Cân di do – Ma u ro 
Mi ran da – Jo nas Pi nhe i ro – Gil van Bor ges – Ade-
mir Andra de – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Tião
Vi a na – Se bas tião Ro cha – Lin di berg Cury – Luiz
Pon tes.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 203,

 DE 2001, APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO
DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2000

Re gu la men ta o exer cí cio das ati vi -
da des dos pro fis si o na is em trans por te
de pas sa ge i ros, “mo to ta xis ta”, em en tre -
ga de mer ca do ri as e em ser vi ço co mu ni -
tá rio de rua, e “mo to boy”, com o uso de
mo to ci cle ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei re gu la men ta o exer cí cio das ati vi -

da des dos pro fis si o na is em trans por te de pas sa ge i -
ros, “mo to ta xis ta”, em en tre ga de mer ca do ri as e em
ser vi ço co mu ni tá rio de rua, e “mo to boy”, com o uso
de mo to ci cle ta.

Art. 2º Para o exer cí cio das ati vi da des pre vis tas
no ar ti go an te ri or são ne ces sá ri os:

I – ter com ple ta do vin te e um anos;
II – pos su ir ha bi li ta ção, por pelo me nos dois

anos, na ca te go ria A;
III – es tar ha bi li ta do em cur so es pe ci a li za do, na

for ma do re gu la men to.
Pa rá gra fo úni co. Ao pro fis si o nal de ser vi ço co-

mu ni tá rio de rua se rão exi gi dos ain da os se guin tes
do cu men tos:

I – ca de i ra de iden ti da de;
II – tí tu lo de ele i tor;
III – cé du la de iden ti fi ca ção do con tri bu in te –

CIC;
IV – ates ta do de re si dên cia;
V – cer ti dões ne ga ti vas das va ras cri mi na is;
VI – iden ti fi ca ção da mo to ci cle ta uti li za da em

ser vi ço.
Art. 3º São ati vi da des es pe cí fi cas dos pro fis si o -

na is de que tra tam o ar ti go 1º:
I – trans por te de mer ca do ri as de vo lu me com-

pa tí vel com a ca pa ci da de do ve í cu lo;
II – trans por te de pas sa ge i ros
Pa rá gra fo úni co. Qu an do so li ci ta do para ser vi ço

co mu ni tá rio de rua, ao pro fis si o nal ca be rá:
I – ob ser var o mo vi men to de che ga da e sa í da

dos mo ra do res em sua re si dên cia;
II – acom pa nhar o fe cha men to dos por tões do

imó vel;
III – co mu ni car aos mo ra do res, ou à po lí cia, so-

bre qual quer anor ma li da de nos ve í cu los es ta ci o na -
dos na rua;

IV – co mu ni car aos mo ra do res, ou à po lí cia, so-
bre a pre sen ça de pes so as es tra nhas e com ati tu des
sus pe i tas na rua.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de no ven ta dias, con ta dos da data de
sua pro mul ga ção.

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

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den -
te – Mo re i ra Men des, Re la tor. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele-

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

Art. 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.
....................................................................................

PARECER Nº 41, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre Ofí cio “S” nº 32, de 1999, (nº
3.026/99, na ori gem) do Ban co Cen tral do
Bra sil, que “co mu ni ca que o Go ver no do
Esta do do Mato Gros so do Sul emi tiu, de
24-9-98 a 1-10-98, trin ta e qua tro car tas
de cré di to para seis em pre i te i ras em pa-
ga men to pela pres ta ção de ser vi ços ou
exe cu ção de obras pú bli cas, to ta li zan do
qua tro mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta e
três mil, tre zen tos e cin qüen ta e um re a is 
e cin qüen ta cen ta vos, sem ob ser var a ve-
da ção pres cri ta no in ci so II do art. 3º da
Re so lu ção nº 78, de 1998".

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho
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I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil en ca -
mi nhou ao Se na do Fe de ral o Ofí cio “S” nº 32, de
1999, co mu ni can do que “o Go ver no do Esta do do
Mato Gros so do Sul emi tiu, de 24-9-98, a 1-10-98,
trin ta e qua tro car tas de cré di to para seis em pre i te i ras 
em pa ga men to pela pres ta ção de ser vi ços ou exe cu -
ção de obras pú bli cas, to ta li zan do qua tro mi lhões, no-
ve cen tos e qua ren ta e três mil, tre zen tos e cin qüen ta
e um re a is e cin qüen ta cen ta vos, sem ob ser var a ve-
da ção pres cri ta no in ci so II do art. 3º da Re so lu ção nº
78, de 1998".

Sa li en ta, ain da, esse ofí cio, que as car tas de
cré di to emi ti das con têm cláu su la de uti li za ção para
qui ta ção de tri bu tos es ta du a is, as sim como de ou tras
dí vi das das em pre i te i ras para com o Po der Exe cu ti vo,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e en ti da des pri va das.

II – Mé ri to

Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 52, in ci sos V a IX, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, dis por so bre li mi tes e con di ções para as ope-
ra ções de cré di to in ter no e ex ter no da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, com pe -
tên cia essa atu al men te re gu la men ta da nos ter mos
das Re so lu ções nºs 96, de 1989 e 78, de 1998.

Em par ti cu lar, o ca pi tu lo II da Re so lu ção nº
78/98 elen ca um con jun to de pro ce di men tos fi nan ce i -
ros não pas sí ve is de con tra ta ção ou de re a li za ção pe-
los Esta dos, Dis tri to Fe de ral, pe los Mu ni cí pi os, suas
au tar qui as e fun da ções.

De ter mi na o in ci so II do art. 3º des se ca pí tu lo
que é ve da do aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral, aos
Mu ni cí pi os e às suas au tar qui as e fun da ções “as su -
mir com pro mis sos di re ta men te com for ne ce do res,
pres ta do res de ser vi ços ou em pre i te i ras de obras,
me di an te emis são ou aval de pro mis só ri as ou car ta
de cré di to, ace i te de du pli ca tas ou ou tras ope ra ções
si mi la res”. As emis sões des sas car tas de cré di to pelo
Go ver no do Esta do do Mato Gros so do Sul, em nos so 
en ten di men to, con tra ri am ex pli ci ta men te a ve da ção
quan to à re a li za ção de ope ra ções de cré di to des sa
na tu re za.

Ge ral men te, ar gu men ta-se no to can te à emis-
são de car tas de cré di to, ou da que les ou tros ins tru -
men tos fi nan ce i ros ve da dos, que a ope ra ção de cré-
di to en vol vi da cons ti tu i ria, na ver da de, uma mo da li da -
de de sup pli er’s cre dit, ou seja, um con tra to de for-
ne ci men to que abran ge ria, tam bém, um fi nan ci a men -
to; a em pre sa além de for ne cer bens e ser vi ços, ou
exe cu tar obras, fi nan ci a ria a ope ra ção.

Com esse en ten di men to, con clui-se que aque-
les ins tru men tos fi nan ce i ros não se ri am emi ti dos em
fa vor de um mero for ne ce dor, pres ta dor de ser vi ços
ou em pre i te i ro, como ga ran tia de pa ga men to, mas em
fa vor da que le que está fi nan ci an do a ope ra ção. Nes-
sas cir cuns tân ci as, a ve da ção re fe ri da não se apli ca -
ria.

To da via, é en ten di men to des ta Con sul to ria Le-
gis la ti va que o Se na do Fe de ral, na re gu la men ta ção
do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ci diu ex clu ir das
pos si bi li da des de fi nan ci a men to do se tor pú bli co, o
con tra ta do di re ta men te com for ne ce do res, pres ta do -
res de ser vi ços e com em pre i te i ras de obras, me di an -
te emis são de no tas pro mis só ri as, car tas de cré di to,
ace i tes de du pli ca das e ou tros ins tru men tos se me -
lhan tes.

Para essa in ter pre ta ção, con tri bui a de fi ni ção
su fi ci en te men te am pla e abran gen te de ope ra ção de
cré di to, con ti da no art. 2º da re fe ri da Re so lu ção nº
78/98. Essa com por ta tan to a pos si bi li da de de re a li -
za ção de con tra to de fi nan ci a men to com ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, quan to com em pre sas não fi nan ce i ras, e,
en quan to tais, for ne ce do ras de bens e ser vi ços. Na
ver da de, a no ção fun da men tal ado ta da pelo Se na do
Fe de ral para o con tro le do en di vi da men to pú bli co re-
fe re-se à abran gên cia do ter mo cre dor, o que, ob vi a -
men te, in clui em pre sas fi nan ce i ras e não fi nan ce i ras.

Do fato de a em pre sa for ne ce do ra se con fun dir
com a fi nan ci a do ra, não se pode, em hi pó te se al gu -
ma, con clu ir que se tra ta de me ca nis mo não pre vis to,
ou não abran gi do, no art. 3º, in ci so II, da re fe ri da re so -
lu ção. A cor re ta com pre en são e de ter mi na ção de tal
re gra só pode ser re a li za da de um pon to de vis ta res-
tri ti vo, pró prio das nor mas es pe cí fi cas, re gu la men ta -
do ras de com pe tên cia pri va ti va, como o é a Re so lu -
ção nº 78/98 do Se na do Fe de ral.

Em nos so en ten di men to, as sim, a re la ção fi nan -
ce i ra fun da men tal pro ve ni en te das emis sões das car-
tas de cré di to dá-se en tre o Esta do do Mato Gros so
do Sul e as seis em pre i te i ras be ne fi ci a das, em pre sas
pres ta do ras de ser vi ços ou exe cu to ras de obras pú bli -
cas, o que é, e só pode ser in ter pre ta do as sim, como
já en fa ti za do, ex pres sa men te ve da do pela Re so lu ção 
nº 78/98. Note bem que ao Se na do Fe de ral com pe te
pri va ti va men te, e uni ca men te, exer cer sua com pe tên -
cia de con tro le na es fe ra do fi nan ci a men to do gas to
pú bli co con tra ta do com cre do res in ter nos e ex ter nos.

Por tan to, a re fe ri da nor ma não con tém e não
per mi te um ju í zo de va lo ra ção in ter pre ta ti va que ace i -
te a dis tin ção en tre as no ções de for ne ce dor e fi nan ci -
a dor; ao con trá rio, as subs ti tu iu pelo con ce i to mais
abran gen te e ade qua do de cre dor. Ao as sim pro ce -
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der, a pro i bi ção cons tan te no art. 3º da Re so lu ção nº
78/98 ne ces sa ri a men te abran ge a ope ra ção re a li za -
da pelo Esta do do Mato Gros so do Sul.

Um exer cí cio de mera ló gi ca per mi te, tam bém,
ava li ar o al can ce pre ten di do com o art. 3º da Re so lu -
ção nº 78/98:

O for ne ce dor, o pres ta dor de ser vi ços e as em-
pre i te i ras de obras, só são tra ta dos nes sa re so lu ção
en quan to agen tes ex ter nos que fi nan ci am o se tor pú-
bli co; só im por ta ao Se na do Fe de ral a re la ção de fi-
nan ci a men to que se dará en tre o se tor pú bli co e seus
for ne ce do res. Des sa for ma, para a com pre en são do
al can ce da que le dis po si ti vo le gal, o for ne ce dor só
exis te e es ta be le ce re la ções de di re i tos e obri ga ções
com o se tor pú bli co en quan to fi nan ci a dor. Assim sen-
do, o for ne ce dor, o pres ta dor de ser vi ços ou a em pre i -
te i ra de obras ex pres so no art. 3º é com pre en di do
como o fi nan ci a dor ou pro ve dor de ope ra ção de cré di -
to pre ten di da, não exis tin do en quan to agen te ju rí di co
di fe ren ci a do.

Ace i tar essa dis tin ção in ter pre ta ti va sig ni fi ca de-
du zir que aque la nor ma le gal é ab so lu ta men te inó-
cua, sem qual quer al can ce ou po der co a gen te, uma
vez que, como en fa ti za do, não exis te a fi gu ra do for-
ne ce dor des vin cu la da de sua fun ção de fi nan ci a men -
to. Na ver da de, a ex ce ção pro pos ta nes sa in ter pre ta -
ção cor res pon de ao todo que a nor ma vi sou dis ci pli -
nar; ex ce tu an do-a, não se tem mais o que pro i bir.

Por ou tro lado, ain da na com pre en são des sa
ques tão, al gu mas ob ser va ções, do pon to de vis ta
eco nô mi co, se fa zem ne ces sá ri as.

A cláu su la de uti li za ção para qui ta ção de tri bu -
tos es ta du a is, as sim como de ou tras dí vi das das em-
pre i te i ras para com o Po der Exe cu ti vo, ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras e en ti da des pri va das, con ti da nas car tas de
cré di to emi ti das, con subs tan ci am ga ran ti as ofe re ci -
das e sig ni fi cam, sem a me nor dú vi da, fa tor que as se -
gu ra ma i or li qui dez a es ses tí tu los no mer ca do fi nan -
ce i ro, con tri bu in do, as sim, para a ala van ca gem de re-
cur sos pe las pró pri as em pre i te i ras.

Aqui sim, tudo se pro ces sa de for ma di ver sa do
que pre ce i tua a Re so lu ção nº 78/98: as em pre i te i ras
agem e fun ci o nam como in ter me diá ri as do Esta do do
Mato Gros so do Sul na cap ta ção de re cur sos fi nan ce -
i ros, ou seja, o Esta do é que as es ta ria fi nan ci an do;
na prá ti ca, es ta ria des ca rac te ri za da a fi gu ra do sup-
pli er.

Em con clu são, é in dis cu tí vel que o art. 3º da Re-
so lu ção nº78, de 1998, veda aos Esta dos e Mu ni cí pi -
os a as sun ção de com pro mis sos com for ne ce do res,
pres ta do res de ser vi ços ou em pre i te i ras de obras,

me di an te nota pro mis só ria, car tas de cré di to, du pli ca -
ta ou ou tras ope ra ções equi va len tes ou as se me lha -
das. Obser ve-se, des sa for ma, que o tex to da Re so lu -
ção nº 78, de 1998, con si de ra es sas ope ra ções como
um com pro mis so ou obri ga ção que, em bo ra ad qui ra
o sta tus de ope ra ção de cré di to, é de di fí cil su je i ção à
ob ser vân cia e ao cum pri men to das con di ções e exi-
gên ci as de fi ni das nes sa Re so lu ção. Isso por que, sen-
do ob je ti vo da re so lu ção, que nada mais faz do que
re gu la men tar pre ce i to cons ti tu ci o nal, exer cer um efe-
ti vo con tro le so bre o pro ces so de en di vi da men to dos
es ta dos e dos mu ni cí pi os, se ria esse sis te ma ti ca -
men te con tor na do, se es sas ope ra ções fos sem pas-
sí ve is de con tra ta ção.

Do pon to de vis ta eco nô mi co-fi nan ce i ro, cabe
des ta car que o des cum pri men to e a inob ser vân cia,
in ten ci o nal ou não, das nor mas do Se na do Fe de ral
so bre o en di vi da men to do se tor pú bli co po dem im pli -
car apro fun da men to dos atu a is de sa jus tes nas fi nan -
ças pú bli cas, agin do de for ma con trá ria a todo o pro-
ces so de or de na men to fi nan ce i ro por que vem pas-
san do o se tor pú bli co. O cum pri men to dos li mi tes de
en di vi da men to pe los en tes pú bli cos, o exa me das
con di ções em que são re a li za das as ope ra ções de
cré di to, in clu si ve a con ces são de ga ran ti as, com o
con se qüen te e cor res pon den te exer cí cio de fis ca li za -
ção per ma nen te, seja pelo Ban co Cen tral, seja pelo
Se na do Fe de ral e, em par ti cu lar, a es tri ta ob ser vân -
cia dos dis po si ti vos im pe di ti vos de de ter mi na das mo-
da li da des de ope ra ções fi nan ce i ras são ele men tos
nu cle a res para o exer cí cio efi ci en te da com pe tên cia
pri va ti va des ta Casa.

É do en ten di men to cons ti tu ci o nal, ju rí di co e ins-
ti tu ci o nal que, ao Se na do Fe de ral, en quan to Po der
re pre sen ta ti vo da União, em par ti cu lar no exer cí cio de
com pe tên cia pri va ti va a ele con fe ri da cons ti tu ci o nal -
men te, com pe te, tam bém, fis ca li zar e fa zer cum prir
as nor mas ati nen tes a essa com pe tên cia por par te
das uni da des fe de ra das; e isso a des pe i to das vá ri as
ins tân ci as do Po der Pú bli co dis po rem de to dos os
me ca nis mos e de to das as con di ções para re sol ver
so bre ope ra ções de cré di to fir ma das em de sa cor do
com as con di ções, exi gên ci as e li mi ta ções de ter mi na -
das por essa le gis la ção.

Des sa for ma, a inob ser vân cia das dis po si ções
da pre sen te re so lu ção su je i ta rá os es ta dos, o Dis tri to
Fe de ral, os mu ni cí pi os e suas au tar qui as e fun da ções 
às san ções per ti nen tes, pre vis tas em lei e nes sa re fe -
ri da re so lu ção.

E isso, até por que, as re so lu ções do Se na do Fe-
de ral so bre ope ra ções de cré di to, no âm bi to do se tor
pú bli co, têm for ça de lei fe de ral, por quan to de cor rem
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do exer cí cio de com pe tên cia pri va ti va, con for me de-
ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral em seu art. 52, in ci sos
V a IX.

O Esta do do Mato Gros so do Sul ao con tra tar
ope ra ções de cré di to ve da das por nor ma do Se na do
Fe de ral con tra ria, ini ci al men te, dis po si ti vos cons ti tu -
ci o na is que pos si bi li tam e tor nam pas sí vel, in clu si ve,
a su je i ção do es ta do à in ter ven ção da União. Des sa
for ma, pre vê o tex to cons ti tu ci o nal, en tre ou tras si tu a -
ções, que o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça pos sa dar
pro vi men to à re pre sen ta ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca , para pro ver a exe cu ção de lei, de or dem
ou de de ci são ju di ci al, li mi tan do-se o de cre to de in ter -
ven ção a sus pen der a exe cu ção do ato im pug na do.
(Arts. 34, in ci so VI e 36, in ci so IV, e § 3º – CF).

Ade ma is, Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1994, ao
elen car os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, des ta ca:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
VI – re a li zar ope ra ção fi nan ce i ra sem

ob ser vân cia das nor mas le ga is e re gu la -
men ta res ou ace i tar ga ran tia in su fi ci en te ou
ini dô nea.

............................................................."
Por ou tro lado, a Lei Com ple men tar nº 75, de 20

de maio de 1993, ao dis por so bre as fun ções ins ti tu ci -
o na is do Mi nis té rio Pú bli co, es ta be le ceu:

“Art. 5º São fun ções ins ti tu ci o na is do
Mi nis té rio Pú bli co da União:

I – a de fe sa da or dem ju rí di ca, do re gi -
me de mo crá ti co, dos in te res ses so ci a is e
dos in te res ses in di vi du a is in dis po ní ve is,
con si de ra dos den tre ou tros, os se guin tes
fun da men tos e prin cí pi os:

..............................................................
g) as ve da ções im pos tas à União, aos Esta dos,

ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os;
..............................................................
h) a le ga li da de, a im pes so a li da de, a

mo ra li da de a pu bli ci da de, re la ti vas à ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci -
o nal, qual quer dos po de res da União;

II – ze lar pela ob ser vân cia dos prin cí -
pi os cons ti tu ci o na is re la ti vos;

..............................................................
b) às fi nan ças pú bli cas;

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

Já a pró pria Re so lu ção nº 78, de 1998, no pa-
rá gra fo úni co de seu art. 3º que, como vis to, tra ta

das ve da ções e ex ce ções, de ter mi na o se guin te
pro ce di men to: “cons ta tan do-se in fra ção ao dis pos to
no ca put, e en quan to não pro mo vi do o can ce la men -
to ou amor ti za ção to tal do dé bi to, as dí vi das se rão
con si de ra das ven ci das para efe i to do côm pu to dos
li mi tes dos arts. 5º e 6º e a en ti da de mu tuá ria fi ca rá
im pe di da de re a li zar qual quer ope ra ção su je i ta a
esta Re so lu ção.”

Fi nal men te, o emi nen te ju ris con sul to Hely Lo-
pes Me i rel les, ao tra tar da in va li da ção dos atos ad mi -
nis tra ti vos, en si na:

“A Admi nis tra ção Pú bli ca, como ins ti tu -
i ção des ti na da a re a li zar o di re i to e a pro pi -
ci ar o bem-co mum, não pode agir fora das
nor mas ju rí di cas e da mo ral ad mi nis tra ti va,
nem re le gar os fins so ci a is a que sua ação
se di ri ge. Se, por erro, cul pa, dolo ou in te -
res ses es cu sos de seus agen tes, a ati vi da -
de do Po der Pú bli co se des gar rar da lei, se
di vor cia da mo ral, ou se des via do bem-co-
mum, é de ver da Admi nis tra ção in va li dar,
es pon ta ne a men te ou me di an te pro vo ca ção,
o pró prio ato, con trá rio à sua fi na li da de, por
ino por tu no, in con ve ni en te, imo ral ou ile gal.
Se o não fi zer a tem po, po de rá o in te res sa -
do re cor rer às vias ju di ciá ri as... A Admi nis -
tra ção pode des fa zer seus pró pri os atos por
con si de ra ções de mé ri to e de ile ga li da de,
ao pas so que o Ju di ciá rio só os pode in va li -
dar quan do ile ga is...” Ain da, so bre a anu la -
ção de atos ad mi nis tra ti vos ile gí ti mos ou ile-
ga is, Me i rel les pre co ni za: “Des de que a
Admi nis tra ção re co nhe ça que pra ti cou um
ato con trá rio ao di re i to vi gen te, cum pre-lhe
anu lá-lo e quan to an tes, para res ta be le cer a
le ga li da de ad mi nis tra ti va. Se o não fi zer, po-
de rá o in te res sa do pe dir ao Ju di ciá rio que
ve ri fi que a ile ga li da de do ato e de cla re a
sua in va li da de, atra vés da anu la ção...”, in
Me i rel les, H. L. Di re i to Admi nis tra ti vo Bra si -
le i ro, l4ª edi ção, Edi to ra Re vis ta dos Tri bu na -
is, pág. 176/180.

Di an te do ex pos to ma ni fes ta mo-nos pelo ar qui -
va men to d pre sen te pro ces so. 

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la -
tor – He lo í sa He le na – Ro me ro Jucá – Jef fer son
Pe res – Ro ber to Re quião – Pa u lo Sou to – Ri car do
San tos – Bel lo Par ga – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Edu ar do Su plicy – Fre i tas Neto – Anto nio Car los
Jú ni or – Pe dro Piva.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 José Co e lho.

São li dos os se guin tes:

OF./CAE/91/01

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

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 re je i tou 
o Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 1995, que “re-
gu la men ta o Arti go 243 e seu pa rá gra fo úni co das dis-
po si ções ge ra is da Cons ti tu i ção Fe de ral”, em re u nião
re a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF. Nº 102/01-PRES./CAS

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 12 de de zem bro de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 203, de 2001, que “Re gu la men ta o
exer cí cio das ati vi da des dos pro fis si o na is em trans-
por te de pas sa ge i ros, ”mo to ta xis ta", em en tre ga de
mer ca do ri as e em ser vi ço co mu ni tá rio de rua, e “mo-
to boy”, com o uso de mo to ci cle ta", e de au to ria do Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

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

OF. Nº 103/01-Pres/CAS

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 12 de de zem bro de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 258, de 2000, que “Re gu la men ta a
pro fis são de tre i na dor de go le i ros de fu te bol e dá ou-
tras pro vi dên ci as.” de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi-
le la, nos ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº I-CAS.
Sub me ti da a Tur no Su ple men tar em 28-11-2001 e re-
ce ben do uma emen da, a ma té ria re tor nou para exa-
me do Re da tor. Em 12 de de zem bro de 2001, o Subs-
ti tu ti vo foi apro va do e a emen da re je i ta da.

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

OF. Nº 104/01-Pres/CAS

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 12 de de zem bro de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 526, de 1999, de “dis põe so bre a
pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a em ba la -
gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma ze na men to, a
co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a uti li za -
ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des ti no fi nal dos
re sí du os e em ba la gens, o re gis tro, a clas si fi ca ção, o
con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro tó xi cos,
seu com po nen tes e afins, e dá ou tras pro vi dên ci as,”
de au to ria do Se na dor Bla i ro Mag gi, nos ter mos da
Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub me ti da a Tur no
Su ple men tar em 15-8-2001 e re ce ben do uma emen-
da, a ma té ria re tor nou para exa me do Re la tor. Em 12
de de zem bro de 2001, o Subs ti tu ti vo foi apro va do,
com a su be men da nº 1-CAS, e pre ju di cou o Pro je to
de Lei do Se na do nº 538, de 1999, que tra mi ta em
con jun to.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re-
fe rên cia aos ex pe di en tes li dos an te ri or men te, 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 526 e 538, de 1999;
258, de 2000; 203, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li-
dos an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor José Co e lho.

É lido o se guin te:

Of. 012/02

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o De pu ta do

Wan der ley Mar tins (PSB – MA) como su plen te da Co-
mis são Mis ta Tem po rá ria, 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.”
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Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma.

De pu ta do Ha rol do Lima, Lí der do Blo co
PCdoB, PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Wan der ley Mar tins,
como su plen te, in di ca do pela Li de ran ça do Blo co
PCdoB/PSB, na Câ ma ra dos De pu ta dos, para com-
por a Co mis são Mis ta Tem po rá ria. 

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 José Co e lho.

São li dos os se guin tes:

OF/GAG/I/Nº 16

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Fre i re Jú ni or pas sa a in te grar, na qua li da de de Ti tu lar
a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção em subs ti tu i ção ao De pu ta do Zé Ro cha.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

Ofí cio nº 0047-L-PFL/2002

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce-

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 33, de 21 de
fe ve re i ro de 2002, que “Dis põe so bre os Sis te mas Na-
ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de
Sa ú de Indí ge na, cria a Agên cia Fe de ral de Pre ven -
ção e Con tro le de Do en ças – APEC, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca -
dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Mar con des Ga de lha
Su plen te:
De pu ta do Ursi ci no Qu e i roz
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do PFL.

OF. PSDB/I/Nº 73/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Wil son San tos e Lino Ros si, como mem-
bros ti tu la res, e os De pu ta dos Car los Mos co ni e Ro-

nal do San tos, como mem bros su plen tes, para in te -
gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li -
sar a Me di da Pro vi só ria nº 13/01, que cria o car go de
Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no",
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí-
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 77/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Pa u lo Fe i jó e Rose de Fre i tas, como mem-
bros ti tu la res, e os De pu ta dos Jor ge Wil son e Men des 
Tha me, como mem bros su plen tes, para in te gra rem a
Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me-
di da Pro vi só ria nº 14/01, que “dis põe so bre a ex pan -
são da ofer ta de ener gia emer gen ci al e dá ou tras pro-
vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca -
dos.

Aten ci o sa men te, – Ju tahy Jú ni or, Lí der do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, con-
for me é do co nhe ci men to da Casa – e o Jor nal do
Se na do re gis tra –, ama nhã, às 9 ho ras, ha ve rá uma
re u nião con jun ta da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e da Co mis são de Assun tos So ci a is, a
pri me i ra pre si di da por mim e a se gun da, pelo emi nen -
te Se na dor Ro meu Tuma, com a fi na li da de de se dis-
cu tir a cha ma da re for ma da fle xi bi li za ção da Con so li -
da ção das Leis do Tra ba lho.

Esta au diên cia pú bli ca que leva as duas Co mis -
sões a se re u ni rem tem como con vi da do o Pre si den te 
do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, Mi nis tro Almir Paz-
zi a not to, que me en de re çou um ex pe di en te no qual
so li ci ta que, à vis ta de ha ver as su mi do com pro mis so
para a mes ma data e ho rá rio, a au diên cia fi que para
ou tra opor tu ni da de. No en tan to, en vi ou, por es cri to,
seu pon to de vis ta so bre a ma té ria. Estão con vi da dos, 
de um lado, os que são fa vo rá ve is à fle xi bi li za ção e,
de ou tro, os que são con trá ri os. Os con trá ri os são o
Pre si den te da CUT – Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do -
res – e o Pre si den te da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ma-
gis tra dos da Jus ti ça do Tra ba lho – Ana ma tra. Os fa vo -
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rá ve is são o Pre si den te da For ça Sin di cal e o Pre si -
den te da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio.

Veja V. Exª, Sr. Pre si den te, as ma té ri as que tra-
tam dos pon tos que aqui de vem fi car re gis tra dos: a
ne go ci a ção dos di re i tos tra ba lhis tas dos em pre ga -
dos, des de que não con tra rie a le gis la ção tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria, a lei do FGTS, a lei do va le-transporte, 
do Pro gra ma de Ali men ta ção do Tra ba lha dor e as
nor mas de se gu ran ça e sa ú de. E, mais ain da, en tre as
ques tões con ti das no pro je to pas sí ve is de ne go ci a ção
es tão a re du ção de fé ri as, do sa lá rio, do re pou so se-
ma nal e o par ce la men to do 13o sa lá rio.

Com isso – e esta é a ra zão de mi nha pre sen ça
nes ta tri bu na –, hou ve um gran de nú me ro de pe di dos
de com pa re ci men to à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, onde se re a li za rá a au diên cia pú bli -
ca. So men te de um lado, fo ram pe di dos 40 lu ga res.
Toda a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, para isso, dis põe de 24 lu ga res. A Pre si dên cia to-
mou o cu i da do de de ter mi nar à se gu ran ça que en-
tras se em con ta to com a Se cre ta ria da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para que es ses 24
lu ga res se jam fi el men te di vi di dos en tre as duas cor-
ren tes. Que nem uma nem ou tra te nha mais.

Para que não se frus tre a pos si bi li da de de as
pes so as acor re rem à Co mis são, re que i ro a V.Exª que
de ter mi ne a ins ta la ção de um te lão nas de pen dên ci as 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
para que to dos pos sam as sis tir e ana li sar as pro pos -
tas e dis cus sões que se de sen vol ve rão ama nhã às 9
ho ras. 

É o re que ri men to que for mu lo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia re co nhe ce a re le vân cia da ma té ria tra ta da por
V. Exª e de ter mi na, por con se qüên cia, ao Se cre tá -
rio-Geral da Mesa que pro vi den cie a ins ta la ção do te-
lão, de acor do com o que so li ci ta V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der.

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 um im por tan te re gis tro, mas
se rei rá pi do. 

No fi nal do ano, quan do já es tá va mos de re ces -
so, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, em en tre vis ta
ao jor nal O Esta do de S.Pa u lo, fez um ba lan ço das
ações do Go ver no e res sal tou, prin ci pal men te, a rede
de pro te ção so ci al que tem sido im ple men ta da no
País.

Sem dú vi da al gu ma, nun ca se avan çou tan to em
as sis tên cia, pro te ção e res ga te das fa mí li as mais po-
bres do País. Lem bra va o Pre si den te, nes sa en tre vis ta, 
os Pro gra mas Bol sa-escola, Bol sa-alimentação, o Va-
le-gás, o PETI (Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til), o Se gu ro-renda, no Nor des te, e tam bém a
Pre vi dên cia Ru ral, que paga a mi lha res de pes so as
es pa lha das pelo in te ri or mais lon gín quo do País.

So li ci to o re gis tro da en tre vis ta do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, nos Ana is da Casa. Tam bém de se jo
re gis trar o re co nhe ci men to ao tra ba lho dos fun ci onári os
e da Di re ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, que têm
sido o ins tru men to ope ra ci o nal para que to dos es ses
pro gra mas so ci a is do Go ver no che guem efe ti va men -
te nas lo ca li da des mais lon gín quas do País, como,
por exem plo, no meu Esta do, Ro ra i ma.

Pa ra be ni zo a Ca i xa Eco nô mi ca e peço, mais
uma vez, a in clu são, nos Ana is, da en tre vis ta do Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que, que tem como tí tu lo
Inves ti men to so ci al nun ca foi tão alto.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

‘Inves ti men to so ci al nun ca foi tão al to’ diz FHC

Pre si den te ad mi te que há in jus ti ças, mas afir ma que
rede de pro te ção é a ma i or que o País já teve.

João Do min gos

Bra sí lia – O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so afir-
mou, em sua men sa gem de Na tal e ano-novo, trans mi ti da on tem
em ca de ia na ci o nal de rá dio e TV, que no Bra sil ain da exis te “mu-
i ta in jus ti ça”, mas o go ver no já co me çou “a pa gar a his tó ri ca dú vi -
da so ci al”. De acor do com o pre si den te, o in ves ti men to so ci al
nun ca foi tão ele va do no País.

“Pode não ser su fi ci en te, eu sei, pois ain da há mu i ta in jus -
ti ça, de si gual da de e po bre za para com ba ter mos”, acres cen tou.
Ele tam bém re co nhe ceu que o de sem pre go ain da está ele va do,
mas ex pli cou que, se não ti ves se ado ta do me di das apa ren te men -
te “im po pu la res” e “amar gas” para pro te ger a Na ção, o Bra sil po-
de ria es tar vi ven do si tu a ções pa re ci das com as de ou tros pa í ses, 
numa re fe rên cia in di re ta à cri se ar gen ti na.

Fer nan do Hen ri que lem brou que, quan do o real foi cri a do,
a in fla ção era de 20% ao mês e ago ra é de 6% a 7% ao ano. Dis-
se que a po bre za di mi nu iu, que a mor ta li da de in fan til ba i xou, que
hoje a en tra da de in ves ti men tos es tran ge i ros é de US$2 bi lhões
men sa is, en quan to an tes era de US$2 bi lhões anu a is e que o
País está fa zen do a ma i or re for ma agrá ria de sua his tó ria, com
um to tal de 500 mil fa mí li as as sen ta das.

Cres ci men to – Mes mo com as di fi cul da des mun di a is, Fer-
nan do Hen ri que acre di ta que a taxa de cres ci men to do Pro du to
Inter no Bru to (PIB) deve fi car pró xi ma de 3% ou mais no ano que
vem. O pre si den te dis se que a rede de pro te ção so ci al que seu
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go ver no está cri an do é a ma i or que o Bra sil já teve. Ele deu como
exem plos al guns pro gra mas de as sis tên cia e trans fe rên cia di re ta
de ren da para a ca ma da mais po bre da po pu la ção, como o Bol-
sa-Esco la, o Bol sa-Ali men ta ção, o pro gra ma de as sis tên cia aos
ido sos, a pre vi dên cia ru ral, o se gu ro-ren da no Nor des te e o pro-
gra ma do com ba te ao tra ba lho in fan til.

Numa re fe rên cia in di re ta ao mi nis tro da Sa ú de, José Ser-
ra, que é pré-can di da to de seu par ti do, o PSDB, à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que in clu iu os re mé di os ge né ri cos en-
tre os itens que fa zem par te da rede de pro te ção so ci al. A fa bri ca -
ção de me di ca men tos ge né ri co tor nou-se uma das prin ci pa is
ban de i ras de Ser ra.

Mea-cul pa e oti mis mo – Ape sar do ba lan ço po si ti vo de
seu go ver no, Fer nan do Hen ri que fez um mea-cul pa e ad mi tiu
que hou ve er ros. “Isso não sig ni fi ca que te nha mos fe i to tudo, que
não te nha mos er ra do. ”Ele ava li ou que po de ria ter evi ta do al gu -
mas fa lhas, e deu como exem plo a cri se da ener gia, apro ve i tan do 
para elo gi ar a po pu la ção por ter re du zi do o con su mo de ele tri ci -
da de. “Você apa gou a luz e ilu mi nou o Bra sil”, afir mou.

No pro nun ci a men to, Fer nan do Hen ri que tam bém de mons -
trou con fi an ça no fu tu ro. Ele dis se que, numa com pa ra ção en tre
as con quis tas que seu go ver no já pro mo veu e os pro ble mas que
ain da tem pela fren te, fica cla ra que o Bra sil tem con di ções de
che gar ao seu des ti no. Por isso, acres cen tou ele, o go ver no não
deve dis tan ci ar-se do seu pro je to ini ci al. “Se rão ne ces sá ri os anos
per se ve ran do no mes mo rumo”, afir mou. “No rumo da mo der ni za -
ção eco nô mi ca e da trans for ma ção so ci al”, com ple tou.

Ro te i ro eco ló gi co – Fer nan do Hen ri que, que des de sá ba do 
des can sa com a fa mí lia no Ho tel Fa zen da Re fú gio Eco ló gi co Ca i -
man, no Pan ta nal mato-gros sen se, fez um pas se io eco ló gi co na
tar de de on tem. Acom pa nha do pela pri me i ra-dama, Ruth Car do -
so, qua tro ne tos e os fi lhos Pa u lo Hen ri que e Be a triz, o pre si den -
te foi até a Pon te do Pa i zi nho, den tro da área do ho tel, para ob-
ser var ara ras azu is e ali men tar ja ca rés. (Co la bo rou Gil se Gu e des, 
en vi a da es pe ci al a Mi ran da) 

“Qu an do  cri a mos o Real, a in fla ção era su pe ri or a 20% ao
mês. Hoje, está en tre 6% e 7% ao ano.

Te mos a ma i or rede de pro te ção so ci al que já se fez no
Bra sil. Pode não ser su fi ci en te, eu sei, pois ain da há mu i ta in jus ti -
ça, de si gual da de e po bre za. Mas pos so di zer ao País que nós já
co me ça mos a pa gar a his tó ri ca dí vi da so ci al do Bra sil.

O Bra sil está cres cen do e no ano que vem esse cres ci -
men to pode fi car pró xi mo a 3% ou mais.

Não de ve mos nos dis tan ci ar do pro je to ini ci a do. Se rão ne-
ces sá ri os anos pre ser van do no mes mo rumo.

Por que o fu tu ro não é mais uma pro mes sa que nun ca che-
ga. O fu tu ro já co me çou."

Esta é a ín te gra de men sa gem de Na tal e Ano-Novo do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, trans mi ti da on tem à no i -
te, em ca de ia na ci o nal de rá dio e TV.

“Meus ami gos:

Este é mais um Na tal que co me mo ra mos jun tos. To dos es-
ses anos têm sido, para o Go ver no e para o povo, de mu i to tra ba -
lho, de mu i ta luta.

Nós con quis ta mos, jun tos, co i sas im por tan tes para o Bra sil.

Enfren ta mos cri ses, di fi cul da des, mas isso não im pe diu
que man ti vés se mos o País no seu rumo, por que tudo que fi ze -
mos, cada pas so, não foi obra do aca so.

Nós te mos um pro je to de País e o es ta mos se guin do.

Qu an do cri a mos o Real, a in fla ção era su pe ri or a 20% ao
mês. Hoje, ela está en tre 6% e 7% ao ano. E, no ano que vem,
será me nor ain da.

Gra ças à es ta bi li da de, mi lhões de bra si le i ros in gres sa ram
no mer ca do de con su mo.

A po bre za di mi nu iu.
A mor ta li da de in fan til ba i xou. Esta mos per to de ter to das

as cri an ças bra si le i ras ma tri cu la das na es co la. E de aca bar com
o anal fa be tis mo.

Esta mos fa zen do tam bém a ma i or re for ma agrá ria da nos-
sa his tó ria. Mais de 500 mil fa mí li as fo ram as sen ta das.

E o que di zer das nos sas re la ções com o mun do?
Antes, o Bra sil re ce bia no má xi mo 2 bi lhões de dó la res por

ano em in ves ti men tos es tran ge i ros. De po is do Real, nos úl ti mos
anos, te mos re ce bi do, em mé dia, 2 bi lhões de dó la res por mês.

E o in ves ti men to es tran ge i ro re pre sen ta ape nas um quar to 
do to tal de in ves ti men tos no País. O que sig ni fi ca mais em pre gos
para nos sa gen te. Os pro du tos bra si le i ros com pe tem lá fora de
ma ne i ra mais efi ci en te.

E, cada vez mais, te mos tido su ces so nas me sas de ne go -
ci a ção in ter na ci o nal, como acon te ceu há pou co tem po na ques-
tão das pa ten tes dos re mé di os.

Os de sa fi os da glo ba li za ção es tão sen do en fren ta dos pelo
País com in te li gên cia, sem medo e sem com ple xo de in fe ri o ri da -
de.

É ver da de que o de sem pre go ain da está alto, aqui e em
qua se todo o mun do.

Mas, se olhar mos a si tu a ção de ou tros pa í ses, ve re mos
como po de ria es tar o Bra sil se não ti vés se mos to ma do me di das
que, às ve zes são im po pu la res, amar gas, mas que no lon go pra-
zo pro te gem a Na ção.

“Nós fi ze mos isso. Pro te ge mos a Na ção para que ela pu-
des se cres cer de for ma sus ten ta da.

E, mes mo com as di fi cul da des mun di a is, o Bra sil con ti nua
cres cen do e no ano que vem esse cres ci men to pode fi car pró xi -
mo a 3% ou mais, o que não é pou co nas atu a is con di ções in ter -
na ci o na is.

A es ta bi li da de eco nô mi ca, o Real, as re for mas do Esta do,
o pro gres so ex tra or di ná rio das te le co mu ni ca ções, a me lho ria
sen sí vel dos in di ca do res so ci a is, o im pul so que es ta mos dan do
ao co mér cio ex te ri or não são obras do aca so. São pe ças de um
pro je to do País, de uma nova era que es ta mos cons tru in do jun-
tos. Go ver no e povo.

Hoje, te mos a ma i or rede de pro te ção so ci al que já se fez
no Bra sil. São pro gra mas de as sis tên cia e trans fe rên cia di re ta de
ren da aos mais po bres, como o Bol sa-Esco la, o Bol sa-Ali men ta -
ção, ge né ri cos, o pro gra ma de as sis tên cia aos ido sos, a pre vi -
dên cia ru ral, o Se gu ro-Ren da no Nor des te e o pro gra ma de com-
ba te ao tra ba lho in fan til.

Nun ca o in ves ti men to so ci al foi tão alto.
Pode não ser su fi ci en te, eu sei, pois ain da há mu i ta in jus ti -

ça, de si gual da de e po bre za para com ba ter mos.
Mas pos so di zer ao País que nós já co me ça mos a pa gar a

his tó ri ca dí vi da so ci al do Bra sil Isso não sig ni fi ca que te nha mos
fe i to tudo, que não te nha mos er ra do. Po de ría mos ter evi ta do al-
gu mas fa lhas, como a cri se de ener gia, para cuja so lu ção você,
bra si le i ro, tão ge ne ro sa men te está con tri bu in do.

Você apa gou a luz e ilu mi nou o Bra sil.
Te mos cons ciên cia de que, se pe sar mos na ba lan ça as

con quis tas que já pro mo ve mos e os pro ble mas que ain da te mos
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pela fren te, ve re mos que o Bra sil tem con di ções de che gar ao
seu gran de des ti no.

Não de ve mos nos dis tan ci ar do pro je to ini ci a do.

Se rão ne ces sá ri os anos per se ve ran do no mes mo rumo.

No rumo da mo der ni za ção eco nô mi ca e da trans for ma ção
so ci al.

Assim, ape sar de vi ver mos em um ce ná rio in ter na ci o nal
tur bu len to, eu te nho cer te za de que a cada anos es ta re mos mais
for tes.

Que te re mos mais a co me mo rar a cada Na tal des ta nova
era.

Por que o fu tu ro não é mais uma pro mes sa que nun ca che-
ga.

O fu tu ro co me çou.

Fe liz Na tal e um óti mo ano novo!"

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, por per mu ta com o Se na dor Fre i tas Neto.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo a
tri bu na do Se na do, hoje, para di zer da mi nha ale-
gria, do meu con ten ta men to, da mi nha sa tis fa ção e
tam bém da mi nha es pe ran ça de que o ple i to su ces -
só rio para a Pre si dên cia da Re pú bli ca a se pro ces -
sar no de cor rer des te ano vá apre sen tar as mais im-
por tan tes al ter na ti vas para o ele i to ra do bra si le i ro.

De an te mão, digo a V. Exªs que par ti ci pa mos, em
nome de to das as Li de ran ças com as sen to nes ta
Casa, de uma re u nião com o Mi nis tro-Presidente do
TSE – Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, onde fi ze mos ver a
pre o cu pa ção des ta Casa com as in ter pre ta ções que
en ten de mos como ine xo rá ve is, até por que há uma
con sul ta no Tri bu nal com re la ção à ver ti ca li za ção das
co li ga ções ele i to ra is, ou seja, a co li ga ção ce le bra da
em âm bi to na ci o nal tam bém terá que ser obe de ci da,
sis te ma ti ca men te, nos Esta dos.

Sr. Pre si den te, em 1994 e 1998, as ele i ções
trans cor re ram den tro das in ter pre ta ções da lei, ela bo -
ra da pelo pró prio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Uma in-
ter pre ta ção di ver sa da que la, ago ra – cer ta men te ou-
vi mos isso e le mos isso to dos os dias na mí dia –, fará
com que haja uma mo di fi ca ção nas re gras do jogo,
du ran te a par ti da. Então, mais uma vez, mos tro ao
Co len do Tri bu nal que pode ser que al gu ma even tu al
in ter pre ta ção que mo di fi que a lei ve nha a se pro ces -
sar, mas ela de ve rá va ler para as pró xi mas ele i ções.

Con cla mo o Con gres so Na ci o nal para que se
de bru ce, mais uma vez, na tão pro pa la da e re i vin di ca -
da re for ma po lí ti co-eleitoral e par ti dá ria. Em que pese

ser um ano ele i to ral, em que to dos os agen tes que
tra ba lham nes ta Casa, cer ta men te, es ta rão de sem -
pe nhan do suas ati vi da des po lí ti cas, re i vin di can do vo-
tos, mos tran do os pro gra mas dos Par ti dos, nos di ver -
sos Esta dos da Fe de ra ção, cre io que isso não de ve ria 
fa zer com que de i xás se mos de dar con ti nu i da de à cé-
le re apre ci a ção das di ver sas pro pos tas que es tão em
tra mi ta ção nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal e
que di zem res pe i to a tão es pe ra da e ne ces sá ria re for -
ma po lí ti co-eleitoral e par ti dá ria.

Sr. Pre si den te, fri so, prin ci pal men te, que ti ve -
mos a sa tis fa ção e a ale gria de par ti ci par, na quin-
ta-feira da se ma na pas sa da, de uma gran de fes ta cí-
vi ca, de uma gran de con cen tra ção de pes so as e Par-
ti dos in te res sa dos em mo di fi car a es tru tu ra po lí ti ca e
ad mi nis tra ti va des te País. Re fi ro-me, Sr. Pre si den te,
ao com pro mis so fir ma do na úl ti ma quin ta-feira en tre o
PDT, do nos so que ri do ex-Governador Le o nel Bri zo la; 
o PPS, de Ro ber to Fre i re e de Ciro Go mes; e o PTB, o
glo ri o so Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, cuja Li de ran ça
ocu po com mu i ta hon ra nes ta Casa.

Foi for ma li za do, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, o com pro mis so de uma co li ga ção para ele var o
nome des se que jul ga mos um dos can di da tos mais
viá ve is para ocu par o Pa lá cio do Pla nal to: o gran de
Go ver na dor Ciro Go mes, o gran de ve re a dor de So-
bral, o gran de De pu ta do Esta du al por duas ve zes,
ex-Prefeito de For ta le za, ex-Governador do Ce a rá e,
mais re cen te men te, ex-Ministro da Fa zen da, no Go-
ver no Ita mar Fran co.

O Dr. Ciro Go mes, Sr. Pre si den te, ja ma is se des-
cu i dou do es tu do da eco no mia in ter na ci o nal, do es tu -
do da pro ble má ti ca do Bra sil e apre sen tou, na úl ti ma
quin ta-feira, pe ran te um au di tó rio to tal men te to ma do
pe las li de ran ças mais im por tan tes des te País, um ar-
ro ja do pla no ad mi nis tra ti vo para o Bra sil, va lo ri zan do
sobre tu do a pou pan ça in ter na para que o País de i xe de
de pen der tan to do ca pi tal es pe cu la ti vo in ter na ci o nal.

Tra ta-se de um pla no ar ro ja do de va lo ri za ção do
se tor pro du ti vo, Sr. Pre si den te, e, so bre tu do, um pla-
no que con tem pla os 30% da po pu la ção bra si le i ra
que re pre sen tam mais de 50 mi lhões de po bres e mi-
se rá ve is es pa lha dos por todo o Bra sil, que não têm
tido, ao lon go dos anos, o be ne plá ci to do Go ver no Fe-
de ral. Em to das as cam pa nhas, em to dos os ní ve is,
de to dos os can di da tos, é essa a ques tão mais pro-
pa la da, qual seja, di mi nu ir a in jus ta dis tri bu i ção de
ren da.

O pla no pro pug na uma luta in ces san te con tra a
cor rup ção, essa que tal vez seja a ma i or ma ze la que
cam pe ia nes te País e o ma i or res pon sá vel pelo es ta -
do de guer ra ci vil em que nos en con tra mos – to dos os
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dias há pes so as se qües tra das, as sas si na das, há ar-
rom ba men tos de ban cos e es ta be le ci men tos de co-
mér cio e ou tras pro pri e da des.

Te nho a cer te za de que hoje, no Bra sil, di a ri a -
men te, mor rem mais pes so as do que em qual quer
dos con fli tos ar ma dos de fla gra dos em todo o mun do,
seja na Co lôm bia, Ori en te Mé dio ou no Afe ga nis tão,
após os aten ta dos de 11 de se tem bro do ano pas sa do.

Sr. Pre si den te, na úl ti ma sex ta-feira, de se jei
apar te ar o emi nen te Se na dor Pe dro Si mon que fez,
mais uma vez, como é do seu cos tu me, um dis cur so
me mo rá vel ape lan do para a sen si bi li da de do seu Par-
ti do, o PMDB, a fim de que apre sen te um can di da to
pró prio.

Qu e ro di zer, em bo ra na au sên cia do emi nen te
Se na dor Pe dro Si mon, que não o apar te ei por que
S. Exª tratava de um as sun to que eu di ria in ter na
cor po ris, de in te res se do seu Par ti do, o PMDB. Mas
gos ta ria de me con gra tu lar com este gran de ci da dão
bra si le i ro, o Se na dor Pe dro Si mon, quan do con cla ma
que o seu Par ti do tam bém deve lan çar um can di da to
à Pre si dên cia da Re pú bli ca pois ain da é o ma i or Par ti -
do na ci o nal e de tan tas tra di ções em de fe sa, so bre tu -
do, da le ga li da de, da jus ti ça e do res ta be le ci men to da
de mo cra cia em nos so País.

Pen so que o emi nen te Se na dor Pe dro Si mon
está ab so lu ta men te cor re to quan do diz que a par ti ci -
pa ção de um can di da to do PMDB vi ria en ri que cer, e
em mu i to, a po lí ti ca e a de mo cra cia em nos so País.

De se jo ra ti fi car aqui, mais uma vez, Sr. Pre si -
den te, o con ten ta men to do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si -
le i ro, do ve lho Ge tú lio, Par ti do res pon sá vel pela
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, que ago ra se
pre ten de fle xi bi li zar nes ta Casa, e que, cer ta men te,
me re ce rá a dis cus são am pla e aba li za da das pes-
so as que mi li tam na área do tra ba lhis mo bra si le i ro.
Fico sa tis fe i to quan do ouço o no bre Se na dor Ber-
nar do Ca bral con cla mar a re u nião de duas Co mis -
sões si mul ta ne a men te para que pos sa mos ou vir o
Mi nis tro do Tra ba lho, os Mi nis tros do Tri bu nal Su pe -
ri or do Tra ba lho e, so bre tu do, in te gran tes do PTB,
que têm a obri ga ção de tra tar da ques tão tra ba lhis -
ta, das re la ções de tra ba lho em nos so País. Por
isso, re co nhe ce mos que a Le gis la ção tra ba lhis ta, à
épo ca, era mu i to avan ça da e até hoje con tém avan-
ços, em bo ra re co nhe ça mos que al guns pon tos de-
vam ser efe ti va men te dis cu ti dos e até mo di fi ca dos.
Que a re la ção ca pi tal/tra ba lho não ve nha ti rar, di mi -
nu ir, os di re i tos as se gu ra dos aos tra ba lha do res bra-
si le i ros.

Sr. Pre si den te, cre io que a dis pu ta pela Pre si -
dên cia do Bra sil co me ça a es quen tar ago ra, após a
for ma ção da pri me i ra pre ten sa co li ga ção en tre o
PTB, o PPS e o PDT, pois essa é a pri me i ra co li ga ção
que ce le brou a sua in ten ção de efe ti vá-la nas pró xi -
mas con ven ções.

Sa be mos que as pes qui sas de in ten ção de voto
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca vi gen tes apre sen -
tam um va lor re la ti vo, mes mo por que os ci lam. É como
um cam pe o na to na ci o nal em que es tão en vol vi dos
mais de cem clu bes. De re pen te, um está no pri me i ro
lu gar e, quan do fin da o cam pe o na to, aque le que es te -
ve no pri me i ro ou se gun do lu gar du ran te vá ri as ro da -
das pode até ser des clas si fi ca do, ba i xar para as di vi -
sões in fe ri o res. 

Qu e ro di zer que fi quei es pan ta do, Sr. Pre si den -
te, quan to ao com por ta men to da po pu la ção bra si le i ra. 
Não sei se é a te le vi são que faz a ca be ça de todo
mun do nes te Bra sil. Um ci da dão, um ho mem que to-
dos co nhe cem, um dia vai à fren te das câ me ras de te-
le vi são; pas sa al guns dias na mí dia e esta o elo gia in-
ten sa men te e, de re pen te, a pes qui sa o co lo ca lá em
cima. Apa re ce um ou tro ci da dão, às ve zes não tão
des co nhe ci do, mas por que apa re ceu na te le vi são,
tam bém o seu Ibo pe, a sua po pu la ri da de cres ce e ele
fica lá em cima tam bém nas pes qui sas. Ou seja, o su-
je i to é bom ou ruim, é ca paz ou in ca paz tan to quan to
ele mais apa re ça na te le vi são. Gos ta ria de cha mar a
aten ção para este fato em nos so País: es ta mos de i -
xan do que a mí dia seja a me di a do ra de algo tão im-
por tan te quan to é a ele i ção de um can di da to para
Pre si den te da Re pú bli ca. Nes se pon to, pos so afir mar, 
ab so lu ta e ca te go ri ca men te, que as sim que o can di -
da to Ciro Go mes co me çar a ter tam bém os seus di re i -
tos de apa re ci men to na mí dia te le vi sa da em nos so
País, evi den te men te que ele vai su bir mu i to e ocu pa -
rá, cer ta men te, os pri me i ros lu ga res na in ten ção de
voto para Pre si den te, até por que ele é um dos
homens mais ca pa zes em co mu ni ca ção com o povo
bra si le i ro. É um ho mem que des fru ta de um ma nan -
ci al de co nhe ci men tos mu i to gran de, por que, con for -
me já dis se, as sim que saiu do Mi nis té rio da Fa zen da, 
ele fez cur so de pós-graduação nas me lho res es co las 
de po lí ti ca e de ciên ci as po lí ti cas des te mun do. É um
ho mem que co nhe ce tudo. Cer ta men te, ten do o tem-
po ne ces sá rio na te le vi são que lhe pro por ci o na rão
es sas três si glas – e, ago ra, já sa be mos tam bém que
uma ou tra si gla vem ade rir à cam pa nha, à co li ga ção
de Ciro Go mes: tra ta-se do PTN, que fi cou de dar uma
pa la vra fi nal o mais rá pi do pos sí vel.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em nome da Li de ran ça
do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, que ro me con gra tu -
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lar com o Pre si den te do nos so Par ti do, o Sr. José Car-
los Mar ti nez; com o ve lho Go ver na dor e com ba ten te,
sem pre con tra as in jus ti ças e a cor rup ção nes te País,
o gran de Go ver na dor Le o nel Bri zo la, já aos 80 anos,
po rém cada vez mais acu mu lan do ener gia, vi gor e,
evi den te men te, sa be do ria; con gra tu lar-me tam bém
com o PPS, di ri gi do pelo nos so Se na dor Ro ber to Fre-
i re, que apre sen ta um can di da to com a en ver ga du ra,
o co nhe ci men to, a tra di ção e a fo lha cor ri da das me-
lho res que há nes te País, que é o nos so que ri do Ciro
Go mes. Espe ro que ele ocu pe os pri me i ros lu ga res
nas pes qui sas. Cer ta men te, ele po de rá ser o Pre si -
den te do Bra sil, para gáu dio de to dos os bra si le i ros,
ten do em vis ta que o que se pre ten de, prin ci pal men -
te, é di mi nu ir as de si gual da des re gi o na is e a con cen -
tra ção de ren da, pro pon do uma me lhor dis tri bu i ção
de ren da em nos so País, até como fa tor prin ci pal para
aca bar com a vi o lên cia que já se tor nou in su por tá vel.

Era este o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer, Sr.
Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to,

pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ges tão cor re ta dos re-
cur sos hí dri cos de uma de ter mi na da re gião é um ins-
tru men to de im por tân cia cada vez ma i or, não ape nas
em fun ção de sua cres cen te es cas sez, como tam bém 
pela ques tão re la ci o na da à com pe ti ção en tre os seus
di ver sos usos. É evi den te que, numa re gião como o
Nor des te bra si le i ro, essa ques tão da ges tão dos re-
cur sos hí dri cos ga nha im por tân cia ex cep ci o nal, por
uma sé rie de fa to res que pa re cem mu i to ób vi os.

Tra ta-se de uma área po bre de re cur sos hí dri -
cos, sen do o rio São Fran cis co pra ti ca men te a úni ca
gran de fon te de água des sa re gião se mi-árida.

Pelo seu ca rá ter pre cur sor, mas tam bém de
gran de im por tân cia eco nô mi ca para a re gião, a ge ra -
ção de ener gia elé tri ca ob te ve, du ran te mu i to tem po,
e ain da ob tém, uma gran de pri o ri da de quan to aos
usos da água do rio, exa cer ba da, é ver da de, pelo ca-
rá ter au to ri tá rio com que a Chesf sem pre tra tou essa
ques tão, com todo o re co nhe ci men to que te nho à ca-
pa ci ta ção do seu cor po de pes so al e ao ser vi ço que
essa gran de em pre sa tem pres ta do ao Nor des te bra-
si le i ro.

Nos úl ti mos anos, o cres ci men to do uso da água
para ou tros fins, so bre tu do a ir ri ga ção, tem cha ma do

a aten ção para o po ten ci al de con fli to exis ten te, que
de ve rá au men tar com o tem po, abran gen do ou tros
usos além da ir ri ga ção, como o abas te ci men to hu ma -
no e ani mal, na ve ga ção, re cre a ção e tan tos ou tros.

A cri se do ano pas sa do, quan do a de pre ci a ção
dos re ser va tó ri os exi giu ra ci o na men to de ener gia, já
ex pôs, de for ma mu i to con tun den te, o po ten ci al de
con fli to, exi gin do pre ca u ções es pe ci a is para man ter
as con di ções de ope ra ção de to ma da de água de
mu i tos pro je tos de ir ri ga ção, cujo co lap so po de ria sig-
ni fi car a des tru i ção de im por tan tes ati vos em uma re-
gião de eco no mia frá gil.

Nin guém se es que ce da ago nia que vi ve mos no
ano pas sa do, quan do o lago de So bra di nho teve seu
vo lu me útil num ní vel pró xi mo a 5% de sua ca pa ci da -
de, o que obri gou à ado ção de al gu mas me di das es-
pe ci a is.

A Chesf, jun ta men te com a Co de vasf, teve uma
boa atu a ção, per mi tin do que não fal tas se água nes-
ses pro je tos de ir ri ga ção, o que se ria fa tal para cul tu -
ras per ma nen tes im plan ta das du ran te tan tos anos
por em pre sá ri os e por co lo nos em pro je tos de ir ri ga -
ção na re gião nor des ti na.

Até sis te mas de abas te ci men to de água para
po pu la ções fo ram sa cri fi ca dos. Além dis so, a na ve ga -
ção, que já é pre cá ria em con di ções nor ma is, tor-
nou-se crí ti ca com a re du ção da va zão do rio.

Abro um pa rên te se para di zer que o pro je to de
hi dro via do São Fran cis co, lan ça do há cer ca de qua-
tro anos, ri go ro sa men te não saiu do pa pel. Esse pro-
gra ma está pre vis to no Pla no Plu ri a nu al, mas, in fe liz -
men te, não se con se guiu fa zer ab so lu ta men te nada
con sis ten te em re la ção à hi dro via do rio São Fran cis -
co até o mo men to.

Du ran te os tra ba lhos da Co mis são Mis ta que
tra ta da cri se ener gé ti ca, da qual sou Re la tor, hou ve
uma for te con ver gên cia de opi niões de que a ques tão
do rio São Fran cis co e, con se qüen te men te, da Chesf
de ve ria ter um tra ta men to es pe ci al por to dos os mo ti -
vos já apon ta dos. É evi den te que a ques tão da pri va ti -
za ção da Chesf que, des de a sua in clu são na lis ta de
em pre sas pri va ti zá ve is, ge rou mu i tas dú vi das, vol tou
a ser abor da da como uma par te im por tan te do pro-
ble ma.

A nos so ver, a ques tão da pri va ti za ção não de-
ve ria ser con tes ta da sim ples men te com o ar gu men to
de per da de um pa tri mô nio do Esta do ou mo ti vos se-
me lhan tes de na tu re za sim ples men te ide o ló gi ca. O
gran de pro ble ma se ria o ní vel de ga ran tia a ser dado
a uma em pre sa que, even tu al men te, ad qui ris se a
Chesf, pri o ri zan do um de ter mi na do ní vel de pro du ção 
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de ener gia e com pro me ten do, as sim, uma uti li za ção
fu tu ra da água para ou tros usos de in dis cu tí vel pri o ri -
da de, o que se ria ina ce i tá vel. Tra ta-se de uma ques-
tão de gran de com ple xi da de, cu jos re sul ta dos po de ri -
am ser dra má ti cos para o fu tu ro da re gião.

É cla ro que uma em pre sa de ener gia não é,
como mu i tos que rem en ten der, a dona da água de um
de ter mi na do rio onde há ca pa ci da de de ge ra ção ins-
ta la da, mes mo por que a le gis la ção bra si le i ra atri bu iu
à Agên cia Na ci o nal das Águas a ges tão da uti li za ção
da águas. Mas nin guém com pra ria uma em pre sa de
ge ra ção de ener gia com uma de ter mi na da ca pa ci da -
de ins ta la da sem as ga ran ti as ne ces sá ri as da uti li za -
ção eco nô mi ca des ses ati vos.

É de evi den te com pre en são que, da das as con-
di ções do Nor des te, será cres cen te o apro ve i ta men to
das águas do rio São Fran cis co para ou tros usos, exi-
gin do, as sim, a ope ra ção dos re ser va tó ri os de for ma
com pa tí vel com essa nova re a li da de, o que po de rá
im pli car, a de pen der de po si ções re la ti vas de cada
um dos em pre en di men tos que uti li zem a água do rio,
a pri o ri za ção de al guns usos so bre ou tros. Em al gu -
mas re giões do mun do, em es tá gio di fe ren te de de-
sen vol vi men to do nos so, já exis te uma gran de pres-
são, por exem plo, para oti mi zar ou re du zir até a água
des ti na da à agri cul tu ra ir ri ga da em vir tu de das ne ces -
si da des do abas te ci men to hu ma no dos cen tros ur ba -
nos. Ve ja-se, por tan to, um con fli to en tre dois usos di-
fe ren tes da ge ra ção de ener gia, que, aliás, é um uso
que não con so me água. Fe liz men te, não che ga mos
ain da a esse es tá gio de con fli to.

Des se modo, fi cam cla ras as ra zões ob je ti vas
que de sa con se lha ri am a pri va ti za ção da Chesf pela
ne ces si da de de não com pro me ter a uti li za ção fu tu ra
das águas do rio São Fran cis co pri o ri ta ri a men te com
a ge ra ção de ener gia elé tri ca, que é im por tan te, mas
que tem que ser vis ta no pa no ra ma re la ti vo, so bre -
tudo se com pa rar mos a uti li za ção com ou tros usos
ex tre ma men te im por tan tes da água do rio São Fran-
cis co.

Du ran te os tra ba lhos da Co mis são, tam bém foi
dis cu ti da a pos si bi li da de de se trans for mar a Chesf
numa es pé cie de agên cia de de sen vol vi men to do
Vale do São Fran cis co, num mo de lo se me lhan te à
atu a ção de uma agên cia que exis te nos Esta dos Uni-
dos no vale do rio Ten nes see, apro ve i tan do-se os re-
cur sos ge ra dos pela pro du ção de ener gia elé tri ca de
usi nas já amor ti za das para ala van car in ves ti men tos
na re gião.

Em re u nião con vo ca da pelo Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, no dia 8 de ja ne i ro, com a pre-
sen ça da ma i o ria dos Go ver na do res nor des ti nos, da

qual tive a sa tis fa ção de par ti ci par como Re la tor da
Co mis são a que me re fe ri, o Go ver no Fe de ral apre-
sen tou o seu pla no de nova es tru tu ra ção da Chesf,
que, a meu ver, aten de ba si ca men te as prin ci pa is pre-
o cu pa ções re gi o na is re la ci o na das à uti li za ção das
águas do rio São Fran cis co.

A em pre sa será di vi di da em três ou tras. Uma de
trans mis são, aten den do a uma dis po si ção cla ra do
mo de lo do se tor elé tri co de des ver ti ca li zar o se tor, es-
sen ci al para per mi tir o li vre aces so e a com pe ti ti vi da -
de; esta será uma das três em pre sas na ci o na is de
trans mis são, que de ve rá ter uma di re to ria uni fi ca da.
Ou seja, ima gi na-se que tan to Fur nas como as
empre sas da Re gião Nor te te rão se pa ra da a par te
re la ci onada à trans mis são.

As ou tras duas em pre sas, no caso da Chesf, fi-
ca rão com os ati vos re la ci o na dos ao par que ge ra dor:
uma de las com Xin gó, pro vi so ri a men te de no mi na da
Chesf Xin gó, e a ou tra, com to das as ou tras usi nas da
Chesf. Essa úl ti ma será uma em pre sa pú bli ca – fora,
por tan to, do Pla no Na ci o nal de De ses ta ti za ção – e se
de no mi na rá, pro va vel men te, Com pa nhia de De sen -
vol vi men to Hí dri co do Nor des te. Essa em pre sa, ao
man ter sob seu con tro le a ope ra ção do re ser va tó rio
de So bra di nho, Ita pa ri ca e de ma is re ser va tó ri os da-
que la re gião, es sen ci al para o flu xo de água de im por -
tan te par te da ba cia. Terá, pois, uma im por tân cia es-
tra té gi ca ain da que as ques tões de re gu la ção es te -
jam su je i tas ao con tro le da ANA.

Esta nova com pa nhia, além da sua fun ção de
ge ra ção de ener gia elé tri ca, terá como ob je ti vo prin ci -
pal a ges tão do apro ve i ta men to hí dri co em todo o
Nor des te – e é im por tan te di zer que não será ape nas
da ba cia do São Fran cis co, mas de todo o Nor des te,
in clu in do a re gião do Nor des te Sen ten tri o nal –, para o
que con ta rá com a dis po ni bi li da de de re cur sos por ela
ge ra dos, cal cu la dos em, apro xi ma da men te, um bi-
lhão de re a is por ano.

É cla ro que nós, que so mos fa vo rá ve is, ini ci al -
men te, a es sas me di das do Go ver no, es ta mos aguar-
dan do o de ta lha men to, so bre tu do, de como essa
com pa nhia vai agir, se vai ser ape nas uma em pre sa
que exa mi na rá pro je tos e os fi nan ci a rá com re la ção
aos Go ver nos dos Esta dos e Mu ni cí pi os, ou se ela
pró pria vai ser uma exe cu to ra. Pen so que o de ta lha -
men to dis so tudo será ob je to de pro po si ção que, se-
gu ra men te, será en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o -
nal para o seu exa me.

Ma te ri a li za da essa me di da, tal vez pos sa mos,
afi nal, fa lar na pos si bi li da de que há tan to tem po de-
fen do de po der ela bo rar e exe cu tar um Pla no De ce nal 
de Re cur sos Hí dri cos para o Nor des te, que ul tra pas -
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se os pe río dos go ver na men ta is de qua tro anos, evi-
tan do a cada go ver no o re co me ço de pro gra mas sem
qual quer con ti nu i da de.

Isso é o que es pe ra mos para essa nova com pa -
nhia, que pos sa fa zer um pla no de lon go pra zo, de
dez anos, quem sabe, que pas se de um Go ver no para
ou tro e que não seja in ter rom pi do pela des con ti nu i da -
de ad mi nis tra ti va. De ve re mos to dos fi car aten tos para
que não acon te ça o que, in fe liz men te, é ha bi tu al nos
pro gra mas des ti na dos ao Nor des te: ao apa re ci men to
de no vas fon tes es tá ve is cor res pon de o de sa pa re ci -
men to das que exis ti am, le van do mu i tas ve zes a um
jogo de soma zero.

Pelo fato de os re cur sos hí dri cos do Nor des te
dis po rem, a par tir des sa nova com pa nhia, des sa nova
fon te de re cur sos, isso não nos de so bri ga ab so lu ta -
men te, o Go ver no Fe de ral, de con ti nu ar alo can do re-
cur sos ne ces sá ri os por que a ques tão dos re cur sos
hí dri cos no Nor des te é de gran de mag ni tu de e que
pre ci sa ter o má xi mo de re cur sos para que efe ti va -
men te te nha êxi to.

Por fim, to dos es pe ra mos que essa nova com-
pa nhia mude a sua cul tu ra ar ra i ga da e até mes mo au-
to ri tá ria nas ques tões de ener gia, que so bre pôs a to-
dos os ou tros in te res ses da re gião. Isso se ria até na-
tu ral du ran te os pri me i ros anos de sua exis tên cia,
mas ago ra se exi ge uma pos tu ra di fe ren te, que te nho
cer te za será as su mi da e que lo gi ca men te não po de rá 
des pre zar a ati vi da de que será a sua prin ci pal fon te

de re cur sos, que é a ge ra ção de ener gia, mas que ne-
ces si ta rá de uma vi são mais am pla e abran gen te de
toda as de man das re gi o na is e, prin ci pal men te, das
de man das eco nô mi cas com re la ção aos pro je tos de
ir ri ga ção e ao abas te ci men to de água das po pu la -
ções nor des ti nas. Além dis so, so bre põe-se a im por -
tan te ques tão da re vi ta li za ção do rio São Fran cis co,
ab so lu ta men te es sen ci al para qual quer pro gra ma de
de sen vol vi men to sus ten ta do de lon go pra zo que te-
nha no mes mo as ba ses de sua con cre ti za ção.

Por isso, de mi nha par te, cre io que se te nha
dado um pas so adi an te im por tan te, avan ça do, com a
cri a ção des sa com pa nhia. To dos es ta mos es pe ran do
o de ta lha men to que o Go ver no cer ta men te en vi a rá a
esta Casa. Mas, de qual quer sor te, pen so que esse
pas so dado pelo Go ver no Fe de ral te nha sido no sen-
tido de equa ci o nar me lhor esta ques tão tão im por -
tan te para o de sen vol vi men to do Nor des te, que é o
ge ren ci a mento dos seus re cur sos hí dri cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encon-
tra-se na Casa o Sr. Vas co Fer nan de Fur lan, 1º Su-
plen te con vo ca do da re pre sen ta ção do Esta do de
San ta Ca ta ri na, em vir tu de de li cen ça do ti tu lar, Se na -
dor Jor ge Bor nha u sen.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa ori gi nal do di plo ma,
que será pu bli ca do na for ma re gi men tal, e de ma is do-
cu men tos exi gi dos por lei.

É o se guin te o Di plo ma en ca mi nha do
à Mesa:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Assim
Sen do de sig no co mis são for ma da pe los Srs. Se na -
dores Pa u lo Sou to e José Co e lho para con du zir S. Exª
ao ple ná rio, a fim de pres tar o com pro mis so re gi men tal.

(O Sr. Vas co Fer nan de Fur lan é con du -
zi do ao ple ná rio e pres ta, pe ran te a Mesa, o
com pro mis so – os pre sen tes de ve rão per-
ma ne cer de pé).

O SR. VASCO FURLAN (PPB – SC) – Pro me to
guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as leis do País, de-
sem pe nhar, fiel e le al men te, o man da to de Se na dor
que o povo me con fe riu e sus ten tar a união, a in te gri -
da de e a in de pen dên cia do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De cla ro
em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o
no bre Sr. Se na dor Vas co Fer nan de Fur lan, que, a
par tir des te mo men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba -
lhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do de San ta Ca ta ri na, ado ta rei o nome aba i xo
con sig na do e in te gra rei a ban ca da do PPB.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2002. –
Vas co Fur lan.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Vas co Fur lan
por vin te mi nu tos.

O SR. VASCO FURLAN (PPB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, no bres mem-
bros do Se na do da Re pú bli ca, nes ta pri me i ra e cur ta
pas sa gem por esta Casa, que acon te ce quan do com-
ple ta mos trin ta anos de vida pú bli ca, não po de ría mos
de i xar de re gis trar a na tu ral emo ção de ocu par a tri-
bu na des te es ta men to e re lem brar mos aqui de to das
as ban de i ras que de fen de mos e que pre ga mos no
exer cí cio de nos sos man da tos de Ve re a dor, De pu ta do
Esta du al e Fe de ral e de di ri gen te par ti dá rio.

Des de 1973, quan do fun da mos em Blu me nau a
União de Ve re a do res de San ta Ca ta ri na, já ma ni fes tá -
va mos a pre o cu pa ção com o êxo do ru ral, as dí vi das
agrí co las, a as sis tên cia mé di ca e apo sen ta do ria no
cam po, con quis tas que acon te ce ram na dé ca da de
oi ten ta.

Como De pu ta do Esta du al, ele i to em 1978 pe las
re giões de Jo a ça ba, Con cór dia e Xan xe rê, lu ta mos
pela im plan ta ção dos me i os de co mu ni ca ção e de es-
tra das para o gran de oes te ca ta ri nen se, que as sis tia,
na épo ca, ao cres ci men to das agro in dús tri as, o que
ocor ria com a in te gra ção da su i no cul tu ra, da avi cul tu -
ra e do flo res ci men to das la vou ras de mi lho e soja.

Ele i to De pu ta do Fe de ral, nos sa voz se jun tou a
ou tras que cla ma vam e que ain da cla mam por mo ra li -
da de ad mi nis tra ti va, ma i or ce le ri da de da Jus ti ça, re-
for ma tri bu tá ria e fis cal, se gu ran ça pú bli ca e me lhor
dis tri bu i ção de ren da com po lí ti cas com pen sa tó ri as
para cor ri gir de si gual da des re gi o na is e so ci a is e de
am pa ro ins ti tu ci o nal às ex por ta ções.

Como mem bro da Co mis são de Jus ti ça da Câ-
ma ra, fo mos re la tor da cas sa ção dos cha ma dos
”anões do Orça men to“ e, como se cre tá rio do Par la -
men to La ti no-Americano (Par la ti no), cri a mos a hoje
con so li da da Uni ver si da de La ti no-Americana e do Ca-
ri be (ULAC).

Como di ri gen te par ti dá rio, se cre ta ri a mos a
Conven ção Con jun ta do PDS e PDC, que re sul tou na
fu são des ses par ti dos e na cri a ção do PPR, e, pos te -
ri ormente, se cre ta ri a mos tam bém a con ven ção con-
jun ta do PPR e PP, hoje PPB, que é o meu par ti do
des de a pri me i ra ele i ção dis pu ta da.

Nos sa pre sen ça aqui, hoje, de cor re de uma co li -
ga ção que em 1998 ele geu Espe ri dião Amin ao Go-
ver no e Jor ge Bor nha u sen ao Se na do e que, mer cê
de um tra ba lho de re com po si ção ad mi nis tra ti va e fi-
nan ce i ra de San ta Ca ta ri na, de vol veu ao Go ver no e
ao povo bar ri ga-verde a au to-estima e a au to con fi an -
ça no Go ver no.

San ta Ca ta ri na, aliás, se gun do o IBGE, foi o
Esta do que apre sen tou em 2001, es pe ci al men te no
se gun do se mes tre, o me lhor de sem pe nho eco nô -
mico, com des ta que para os se to res me tal–me câ ni -
co, agro in dus tri al, ce râ mi co, fru ti cul tor, têx til e tec no -
ló gi co.

E, como ocu pá va mos o car go de Di re tor do
BRDE, o Ban co de De sen vol vi men to da Re gião Sul,
não po de ría mos de i xar de res sal tar o pa pel que essa
ins ti tu i ção vem de sem pe nhan do como par ce i ra do
pro gres so, em to dos os se to res de ati vi da de, do Pa ra -
ná, de San ta Ca ta ri na e do Rio Gran de do Sul, ao lon-
go de qua tro dé ca das.

O Con gres so, nes tes úl ti mos anos, vem de-
mons tran do à Na ção que pre ten de, por in ter mé dio de
CPIs ou mes mo por de ci sões in ter nas, de i xar cla ra
sua in ten ção de mo ra li zar a co i sa pú bli ca, por isso
apro ve i ta mos a opor tu ni da de para cum pri men tar,
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des ta tri bu na, to dos os que vêm ado tan do essa pos-
tu ra que, sem dú vi da, tra rá re sul ta dos po si ti vos para
nos sas ins ti tu i ções e para nos sa ima gem no ex te ri or.
E, àque les que nos aju da ram a aqui che gar, o nos so
sin ce ro obri ga do.

Por úl ti mo, não po de ría mos tam bém de de i xar
de re gis trar a pre sen ça na tri bu na de hon ra de mi nha
es po sa, Srª Myri an Fur lan, de meu fi lho Fer nan do e
de mi nha nora Ale xan dra, que me hon ram com suas
pre sen ças.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Vas co Fur-
lan, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. 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 re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o
Ofí cio nº S/5, de 2002 (nº 6/2002, na ori gem), de 20
do cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins res pec ti vos
pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
có pia da Lei Com ple men tar nº 118, de 12 de de zem -
bro de 1990, do Mu ni cí pio de Novo Ham bur go – RS,
da ver são do re gis tro ta qui grá fi co, da cer ti dão de
trânsito em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la
Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 225132,
que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do art. 1º da re-
fe ri da Lei Com ple men tar mu ni ci pal, que deu nova re-
da ção ao art. 15 da Lei nº 48, de 20 de de zem bro de
1973 (pro gres si vi da de do IPTU), co mu ni can do que
os au tos não fo ram re me ti dos à Pro cu ra do ria-Geral
da Re pú bli ca para emis são de pa re cer.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Encer rou-se na úl ti ma sex ta-feira o pra zo para apre-
sen ta ção de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 291, de 2001, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des-
ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções
bra si le i ras de fu te bol, que al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, com a re da ção
dada pela Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to de 2001;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 2001, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des-
ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções bra-
si le i ras de fu te bol, que re gu la men ta a pro fis são de
agen te des por ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 293, de 2001, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to

destina da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções 
bra si le i ras de fu te bol, que re gu la men ta a ati vi da de
re la ci o nada com o fu te bol pra ti ca do por pro fis si o na is, 
es ta be le ce nor mas or gâ ni cas es pe cí fi cas para a
prática e ad mi nis tra ção trans pa ren te das li gas e en ti -
da des e para a res pon sa bi li da de de seus ad mi nis tra -
do res;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 294, de 2001, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des-
ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções bra-
si le i ras de fu te bol, que re gu la men ta a pro fis são de ár-
bi tro de fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as;

– 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 MERCOSUL; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 121, de 2001
(nº 2.431/2000, na Casa de ori gem), que de no mi na
”Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe re i ra Le i te“ o vi a du to lo ca li -
za do no qui lô me tro 404 da ro do via BR-364/163, no
en tron ca men to com a ro do via MT-407, Ro do via dos
Imi gran tes, no Mu ni cí pio de Cu i a bá – MT.

Aos pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as se rão in clu í das em Ordem do Dia,

opor tu na men te.

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. José Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (José Coê lho) – Assu min -
do a Pre si dên cia dos tra ba lhos des ta ses são, pas so a
pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te
o re ces so par la men tar, to dos nós, Se na do res e De-
pu ta dos Fe de ra is, te mos a opor tu ni da de de pas sar
mais tem po com nos sos ele i to res, nos sos ami gos,
per cor ren do os Mu ni cí pi os e vi si tan do, en fim, o que
cha ma mos de ba ses es ta du a is. De po is des se pe río -
do, ti ve mos a tris te opor tu ni da de de cons ta tar que, ao
vol tar mos ao tra ba lho, qua se nada mu dou nes te País.
E quem per ce beu isso fo mos prin ci pal men te nós, que
re pre sen ta mos a Re gião Nor te, uma das mais po bres 
des te País, jun ta men te com a Re gião Nor des te, do
Se na dor José Coê lho, que pre si de a Casa nes te mo-
men to, A per gun ta que nos vem à men te é: quan do te-
re mos um País mais jus to e com me nos de si gual da de 
en tre as Re giões?

To dos sa be mos que é nos so de ver, na qua li da -
de de re pre sen tan tes po lí ti cos, tudo fa zer para que
seja cum pri do o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal es tam pa do
no art. 3º, que es ta be le ce os ob je ti vos da Re pú bli ca
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Fe de ra ti va do Bra sil. Tal ar ti go traz, em seu in ci so III, o
se guin te: ”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.“

As man che tes dos prin ci pa is jor na is do País do
dia 6 de abril do ano pas sa do es tam pa vam fra ses
como: ”País ter mi na anos 90 tão de si gual como co-
me çou“; ”Indi ca do res so ci a is me lho ram; con cen tra -
ção de ren da não cai“; ”País me lho ra, mas de si gual -
da des per sis tem“. Essas man che tes são o re sul ta do
da di vul ga ção do es tu do de no mi na do Sín te se de Indi-
ca do res So ci a is 2000, re a li za do com base nos da dos
da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os –
PNAD de 1992 e de 1999, pela Fun da ção Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE. Na se-
ma na an te ri or, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo já apre sen -
ta ra man che te se me lhan te – ”So ci al me lho ra, mas
de si gual da de cres ce“ – quan do a ONU e o Ipea di vul -
ga ram pes qui sa so bre in di ca do res de de sen vol vi -
men to hu ma no e de con di ções de vida em 12 ca pi ta is
de Esta dos bra si le i ros. Mar ce lo Be ra ba, em sua co lu -
na do mes mo dia 6 nes se jor nal, afir mou: ” Não cri a -
mos um país, mas uma má qui na de con cen tra ção de
ren da e de re pro du ção de de si gual da des“. Não são,
por tan to, ne ces sá ri os gran des ma la ba ris mos in te lec -
tu a is para com pre en der que as di fe ren ças en tre as
clas ses so ci a is e as re giões não di mi nu í ram na úl ti ma 
dé ca da.

O Bra sil con ti nua si tu a do en tre os pa í ses com
pior dis tri bu i ção de ren da no mun do. Isso ape sar da
me lho ra apre sen ta da no es tu do de no mi na do Sín te se
de Indi ca do res So ci a is 2000, em que se pro cu ra fa zer 
um re tra to do Bra sil dos anos 90. Os in di ca do res
apre sen ta dos são, mu i tos de les, po si ti vos: au men tou
o nú me ro de cri an ças na es co la, caiu a taxa de mor ta -
li da de in fan til, há me nos anal fa be tos, au men tou a ex-
pec ta ti va de vida, bem como a ren da mé dia da po pu -
la ção.

As de si gual da des, po rém, con ti nu am. Ba se a do
no mes mo tra ba lho do IBGE, o jor nal O Esta do de
São Pa u lo do dia 5 de abril de 2001 traz a se guin te in-
for ma ção:

Na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo, 
os mais po bres não são tão po bres quan to
em ou tras par tes do País. Ao ana li sar a fa i -
xa mais des fa vo re ci da, em ter mos de ren da, 
da cha ma da Po pu la ção Eco no mi ca men te
Ati va (PEA), o IBGE ob ser vou que, em São
Pa u lo, ela é mais bem re mu ne ra da. As pes-
so as que fa zem par te dela, e que cons ti tu -
em 40% da Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati-
va, ga nham em mé dia R$257,70 – o que

sig ni fi ca qua se duas ve zes o va lor do sa lá rio 
mí ni mo em vi gor até mar ço. No res tan te do
País, o sa lá rio mé dio des se gru po mal che-
ga ao sa lá rio mí ni mo.

E as dis pa ri da des não fi cam ape nas nas di fe -
ren ças de ren da. To dos sa be mos que é im pos sí vel ao
País ele var seu ní vel de de sen vol vi men to se não in-
ves tir pri o ri ta ri a men te em edu ca ção. O jor nal Cor re io 
Bra zi li en se de 5 de abril de 2001 pu bli cou ar ti go de
Hum ber to Re zen de em que tece crí ti cas ao fato de o
Pre si den te ter ve ta do al guns ar ti gos do Pla no Na ci o -
nal de Edu ca ção  PNE. O ar ti cu lis ta con si de ra que o
PNE se apre sen ta am bi ci o so e in com ple to: am bi ci o -
so, por que traz, no tex to, me tas como a de er ra di car o
anal fa be tis mo do País ou co lo car me ta de das cri an -
ças de 0 a 3 anos e to das as de 4 a 6 anos em cre ches 
no pra zo de dez anos; in com ple to, por que um dos ve-
tos pre si den ci a is in ci diu so bre o dis po si ti vo que ga-
ran tia 7% do Pro du to Inter no Bru to  PIB do País para
o en si no. Des sa for ma, fica di fí cil re du zir as de si gual -
da des no que se re fe re à edu ca ção: 12% da po pu la -
ção do País é anal fa be ta, mas esse nú me ro che ga a
26% na Re gião Nor des te.

Pelo vis to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, con ti nua va len do a ex pres são ”Be lín dia“ (mis tu ra
da pe que na e rica Bél gi ca e da po pu lo sa e po bre
Índia), apli ca da ao Bra sil em 1974 pelo eco no mis ta
Edmar Ba cha. No le van ta men to da dis tri bu i ção de ri-
que zas, en tre 1992 e 1999, apu rou-se que o ren di -
men to dos 10% mais ri cos e dos 40% mais po bres
cres ceu na mes ma pro por ção, o que sig ni fi ca que,
com o au men to po pu la ci o nal, em nú me ro ab so lu tos,
o fos so que se pa ra os mais ri cos dos mais po bres au-
men tou.

To dos sa be mos, tam bém, que há di fi cul da des
de as cen são ca u sa das pela dis cri mi na ção de cor, o
que fi cou de mons tra do pela ma nu ten ção das dis pa ri -
da des en tre bran cos, ne gros e par dos nos anos 90.
Ne gros e par dos con ti nu am in fe ri o ri za dos, pois os
bran cos, para cada ano de es tu do a mais, têm sua
ren da ele va da em 1,25 sa lá rio mí ni mo, en quan to para
ne gros e par dos essa ele va ção li mi ta-se a 0,53 sa lá -
rio mí ni mo.

E a taxa de anal fa be tis mo, ape sar da re du ção
ge ne ra li za da en tre 1992 e 1999, con ti nua mu i to ma i or 
en tre ne gros e par dos, com a se guin te evo lu ção: em
1992, 10% dos bran cos e 28,7% dos ne gros eram
anal fa be tos; em 1999, es ses nú me ros re du zi ram-se
para 8,3% dos bran cos, 21% dos ne gros e 19,6% dos
par dos, fi can do em pra ti ca men te duas ve zes e meia o
nú me ro dos ou tros em re la ção aos bran cos.

00814 Ter ça-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2002

    137FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Qu an to à exe cu ção de tra ba lhos mais hu mil des, 
que po de mos exem pli fi car com a pres ta ção de ser vi -
ços do més ti cos, os ne gros es tão sem pre em ma i or
nú me ro: em 1992, 13% dos ne gros da Po pu la ção
Eco no mi ca men te Ati va eram tra ba lha do res do més ti -
cos, con tra 5,1% dos bran cos; em 1999, os da dos
apon tam para 14,6% de ne gros, con tra 6,1% de
bran cos. E a Re gião Su des te apre sen ta o ma i or per-
cen tu al de ne gros, 17,7%, além de 11% de par dos,
no em pre go do més ti co.

Ou tro im por tan te in di ca dor de con di ção de vida
da po pu la ção, que vale a pena men ci o nar, é a taxa de
sa ne a men to, que cres ceu de 53,8% para 62,3% na
mé dia na ci o nal en tre 1992 e 1999. Mas aí tam bém se
pode ver a gran de de si gual da de exis ten te, pois ape-
nas dez áre as pes qui sa das – as prin ci pa is re giões
me tro po li ta nas e os Esta dos de São Pa u lo e de Mi nas 
Ge ra is – al can ça ram ou su pe ra ram a taxa ide al de sa-
ne a men to, que é de 90%. São Pa u lo al can ça 91,1%,
en quan to, no To can tins, essa taxa é de tão-somente
1,3%, sen do que, na Re gião Nor te, ape nas 8,3% dos
do mi cí li os dis põem de es go to tra ta do.

Se gun do in te res san te ma té ria do jor nal Fo lha
de S.Pa u lo de 5 de abril de 2001, caso fos se ela bo ra -
do um ran king dos Esta dos bra si le i ros com base na
Sín te se de Indi ca do res So ci a is 2000, do IBGE, os
três pri me i ros lu ga res ca be ri am a São Pa u lo, Rio
Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na. Para exem pli fi car a
dis tân cia que se pa ra es ses Esta dos dos ou tros Esta-
dos da Fe de ra ção, a ma té ria faz men ção à taxa de
mor ta li da de in fan til. O Rio Gran de do Sul foi o úni co
Esta do bra si le i ro a con se guir ba i xar essa taxa a me-
nos de 20 mor tes por mil nas ci dos – em 1992, eram
22,2 ca sos por mil, e a taxa di mi nu iu para 18,4 em
1999. São Pa u lo e San ta Ca ta ri na, que ti nham mais
de 27 mor tes por mil nas ci dos em 1992, con se gui ram
di mi nu ir a taxa para 22 mor tes por mil nas ci dos. É o
re sul ta do de uma po lí ti ca efi ci en te de aten di men to à
sa ú de da po pu la ção, além de cons ti tu ir um re fle xo de
eco no mi as mais de sen vol vi das como um todo, com
mais re cur sos apli ca dos em sa ú de, se jam eles do Po-
der Pú bli co, se jam da pró pria po pu la ção, apli ca dos
em pla nos de sa ú de.

To man do-se por base um ou tro in di ca dor, a taxa
de anal fa be tis mo fun ci o nal (de fi ni da pelo IBGE como
a po pu la ção que não com ple tou a quar ta sé rie do en-
si no fun da men tal), apu rou-se que esse in di ca dor está
em me nos de 20% ape nas em São Pa u lo, Rio Gran de 
do Sul, San ta Ca ta ri na, Dis tri to Fe de ral e, sur pre en -
den te men te, no meu pe que no Esta do de Ro ra i ma, fi-
can do a mé dia bra si le i ra em 29,4%.

O Esta do de Ro ra i ma é, pois, uma ex ce ção na
re gião Nor te, no que tan ge a uma taxa de anal fa be tis -
mo fun ci o nal ba i xa, em re la ção, in clu si ve, à me dia
bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se fos se
para es go tar o as sun to, fi ca ría mos no ple ná rio um pe-
río do mu i to lon go. Por tan to, a mi nha in ten ção é ape-
nas ex por uma si tu a ção que me re ce rá a aten ção ain-
da de vá ri os go ver nos sé ri os e com pro me ti dos com o
bem-estar da po pu la ção e com o pro pó si to de cum prir 
o que de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral, para pôr
cabo às de si gual da des so ci a is e re gi o na is.

Algu mas áre as de com pe tên ci as go ver na men -
ta is cer ta men te te rão de ser pri o ri za das para a in du -
ção de in ves ti men tos nas re giões mais po bres, já que
têm ocor ri do in ves ti men tos cada vez ma i o res nas re-
giões mais ri cas, vi san do à ge ra ção de em pre gos e
ao au men to da ren da. Além dis so, são ne ces sá ri os in-
ves ti men tos fir mes em edu ca ção, que tam bém pro va -
ram in flu ir na ren da das pes so as, na sa ú de da po pu la -
ção mais ca ren te, no sa ne a men to bá si co e em po lí ti -
cas que vi sem a ini bir as de mons tra ções dis cri mi na -
tó ri as, que pre ju di cam seg men tos da po pu la ção em
fun ção de cor ou de sexo, ou qual quer ou tra ação
que ob je ti ve im pe dir a as cen são so ci al de qual quer
ci da dão.

Sr. Pre si den te, en cer ro o meu pro nun ci a men to
ape lan do ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
e ao seu Mi nis té rio para que, nes te úl ti mo ano de Go-
ver no, olhem mais para as re giões po bres do País,
que in vis tam mais nas re giões Nor des te e Nor te e
me nos nos já de sen vol vi dos Esta dos de São Pa u lo,
Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is. Que, ver da de i ra men -
te, re a li zem um tra ba lho pre vis to na Cons ti tu i ção, que
é a eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. José Co e lho, de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa do pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor José Co e lho.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 136/02-GAB

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em com ple men to às in for ma ções já re pas sa das 

a essa Casa do Con gres so, per ti nen tes à CPI do Ju di -
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ciá rio, jun to qua dro de mons tra ti vo das si tu a ções le-
van ta das na área de abran gên cia da Pro cu ra do ria
Re gi o nal do Tra ba lho da 6ª Re gião, com sede em Re-
ci fe/PE.

Encer ra-se, as sim, a atu a ção des te Órgão, no
que per ti ne à re le van te ques tão.

Com ex pres sões de apre ço, e à dis po si ção para
o que even tu al men te se faça ne ces sá rio, fir mo-me,
cor di al men te. – Gu i lher me Mas tri chi Bas so, Pro cu -
ra dor-Ge ral do Tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Ro nal do Cu nha Lima e Ro me ro Jucá en-
vi a ram discur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, vol to à
tri bu na des ta Casa para dis cu tir um tema que é mo ti -
vo de in ten sa pre o cu pa ção em meu Esta do e cu jos fa-
tos e re fle xos, tam bém in fe liz men te pre sen tes em ou-
tras uni da des da Fe de ra ção, de vem ser ava li a dos por
to dos os ho mens pú bli cos em cu jos om bros re cai a
res pon sa bi li da de de de ci dir em prol do má xi mo be ne -
fí cio para a so ci e da de.

Re fi ro à in ten sa sé rie de gre ves que têm ca rac -
te ri za do o sis te ma uni ver si tá rio pú bli co bra si le i ro, tan-
to sob res pon sa bi li da de do go ver no fe de ral como de
gover nos es ta du a is, e que tan to vem in co mo dan do a
so ci e da de pa ra i ba na, des de se tem bro do ano pas-
sa do.

To dos so mos atin gi dos. São mu i tos os ami gos,
quan do não al guns de nós mes mos, que te mos nos-
sos fi lhos, so bri nhos, ou mes mo ne tos, en vol vi dos no
tur bi lhão dos ca len dá ri os di fe ri dos, ca u san do sé ri os
pre ju í zos à re gu la ri da de de sua vida es co lar e im pac -

tos na vida de suas fa mí li as, que são obri ga das a al te -
rar sua pro gra ma ção de ati vi da des.

Os pro ble mas co me çam des de os ves ti bu lan -
dos, cu jos exa mes de ad mis são são tam bém pos ter -
ga dos ou, quan do tal não acon te ce, são sur pre en di -
dos com fa tos igua is aos atu al men te ocor ren tes na
Uni ver si da de de Bra sí lia, cujo pri me i ro se mes tre le ti -
vo de 2002 só irá se ini ci ar em 27 de maio pró xi mo.

Os for man dos de 2001, ide al men te pre vis tos
para con clu são de cur so em de zem bro pas sa do e
com suas so le ni da des de for ma tu ra pro gra ma das de
mu i tos anos, es tão ain da em sala de aula ou nem a
ela re tor na ram para a fi na li za ção do se gun do se mes -
tre de 2001, como no caso da Uni ver si da de Esta du al
de Lon dri na, no Pa ra ná.

Os pro fes so res, nor mal men te os ini ci a do res
dos mo vi men tos gre vis tas, são tam bém pes so al men -
te pre ju di ca dos em suas ati vi da des, uma vez que se
es ta be le ce um pe no so ca len dá rio de re po si ção que
so bre car re ga as ati vi da des do cen tes e, por tan to, con-
tri bui para a de ca dên cia de sua qua li da de.

A Uni ver si da de Esta du al da Pa ra í ba, vin cu la da
à ad mi nis tra ção es ta du al, vive uma das ma i o res cri-
ses de sua his tó ria, com a pa ra li sa ção de suas ati vi -
da des pela gre ve dos do cen tes e do pes so al téc ni co e
ad mi nis tra ti vo, que já dura cer ca de cin co me ses.

Para que se te nha uma idéia da mag ni tu de do
pro ble ma ora exis ten te, re fi ro-me às con si de ra ções
que já fiz, acres cen do a es ti ma ti va de que são mais
de vin te e oito mil ves ti bu lan dos e doze mil for man dos
atin gi dos pela sus pen são das ati vi da des se le ti vas e
aca dê mi cas na UEPB.

Acres ce-se a isso a sig ni fi ca ti va de pres são eco-
nô mi ca que atin ge al gu mas ci da des pa ra i ba nas,
como Cam pi na Gran de, Gu a ra bi ra, Sou sa, Ca to lé do
Ro cha e La goa Seca, por exem plo, nas qua is a ati vi -
da de es tu dan til re pre sen ta uma ge ra ção de ri que za e
em pre go, re le van te para suas co mu ni da des.

O mo vi men to gre vis ta na UEPB tem, como fun-
do, a re i vin di ca ção sa la ri al, jus ta e im pres cin dí vel,
pois se tra ta da ins ti tu i ção pú bli ca de en si no su pe ri or
que apre sen ta os mais ba i xos sa lá ri os do Bra sil, re-
mu ne ran do um au xi li ar de en si no, o iní cio da car re i ra
do cen te uni ver si tá ria, com ape nas du zen tos e se ten -
ta e dois re a is men sa is, e atin gin do um teto de cer ca
de dois mil e se is cen tos re a is, para os ti tu la res, por ta -
do res de ti tu la ção de dou to ra do e com de di ca ção ex-
clu si va à uni ver si da de. São va lo res em ní vel in fe ri or à
me ta de dos sa lá ri os equi va len tes em ou tras ins ti tu i -
ções de en si no su pe ri or em nos so País.
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O que que rem os gre vis tas? Ape nas o diá lo go,
nada mais que o diá lo go. Infe liz men te, o go ver na dor
se mos tra in sen sí vel e se re cu sa ter mi nan te men te a
dis cu tir o pro ble ma como se nada exis tis se.

E os so nhos de fu tu ro dos 28.000 ves ti bu lan dos
e dos 12.000 for man dos? Será que isto já não bas ta -
ria para sen si bi li zar?

Os gre vis tas pre ten dem, fun da men tal men te, o
diá lo go fran co com as au to ri da des es ta du a is, que
per mi ta a cons tru ção de uma so lu ção que os aten da,
den tro dos prin cí pi os ge ra is que nor te i am a ad mi nis -
tra ção pú bli ca, in clu si ve quan to às li mi ta ções im pos -
tas pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Para tan to, é fun da men tal que as au to ri da des
es ta du a is se dis po nham a sen tar à mesa de ne go ci a -
ções, não como con ten do res, mas como par ce i ros na
bus ca de uma so lu ção que vá ao en con tro do real an-
se io da so ci e da de pa ra i ba na, que é a fi na li za ção da
gre ve e a re to ma da, já com o gran de e ine vi tá vel atra-
so, das ati vi da des aca dê mi cas da UEPB.

Fica, as sim, ma ni fes to o meu sin ce ro e elo qüen -
te ape lo ao Go ver na dor de meu Esta do da Pa ra í ba e
às de ma is au to ri da des, tan to da área da Edu ca ção
como da Fa zen da, para que con du zam, de ma ne i ra
res pon sá vel, amis to sa e cé le re, uma ne go ci a ção jus-
ta para os do cen tes e fun ci o ná ri os da Uni ver si da de
Esta du al da Pa ra í ba, pois te nho a mais fir me con vic -
ção de que es ta mos to dos re man do no mes mo rumo,
que é o de sen vol vi men to de nos so Esta do.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Ban co Cen-
tral do Bra sil, au tar quia in te gran te do Sis te ma Fi nan -
ce i ro Na ci o nal – SFN, foi cri a do há 37 anos, por in ter -
mé dio da Lei nE 4.595, de 31 de de zem bro de 1964,
para ser o agen te da so ci e da de bra si le i ra na pro mo -
ção da es ta bi li da de do po der de com pra da mo e da
na ci o nal.

Para o fiel cum pri men to des sa sua mis são ins ti -
tu ci o nal, o Ban co Cen tral do Bra sil tem como seus ob-
je ti vos per ma nen tes ze lar pela ade qua da li qui dez da
eco no mia, man ter as re ser vas in ter na ci o na is do País
em ní vel ade qua do, es ti mu lar a for ma ção de pou pan -
ça em ní ve is ade qua dos às ne ces si da des de in ves ti -
men to do País e ze lar pela es ta bi li da de e pro mo ver o
per ma nen te aper fe i ço a men to do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal.

Com es sas atri bu i ções, o Ban co Cen tral exer ce
um pa pel re le van te na eco no mia do País e, por essa
ra zão, tem uma in fluên cia mu i to gran de na vida de to-
dos os bra si le i ros. Ape sar dis so, a ins ti tu i ção é vis ta

de for ma di fu sa e dis tan te pela gran de ma i o ria da po-
pu la ção.

Mes mo não per ce ben do a abran gên cia das fun-
ções do Ban co Cen tral, a po pu la ção iden ti fi ca de for-
ma su per fi ci al a sua ação como agen te re gu la dor da
eco no mia. E sabe que isso in ter fe re em sua vida, prin-
ci pal men te no que diz res pe i to à es ta bi li da de eco nô -
mi ca e ao con tro le da in fla ção. Po rém, o pú bli co em
ge ral sabe mu i to pou co so bre o que é, o que faz e
como atua o Ban co Cen tral.

Cons ci en te des sa re a li da de, o Ban co Cen tral do
Bra sil tem pro cu ra do apri mo rar a sua po lí ti ca de in te -
gra ção com a so ci e da de. O es tre i ta men to das re la -
ções com os Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio, com as
di ver sas ins ti tu i ções do Po der Exe cu ti vo e com or ga -
ni za ções da so ci e da de ci vil tem sido um pon to mar-
can te da po lí ti ca de re la ções ins ti tu ci o na is da au tar -
quia nos úl ti mos anos.

No âm bi to des se pro ces so, a Di re to ria do Ban co 
Cen tral es ta be le ceu, en tre as suas pri o ri da des, di vul -
gar am pla men te à so ci e da de as ati vi da des que de-
sen vol ve. Afi nal, am pli ar a trans pa rên cia é, sem dú vi -
da al gu ma, o prin ci pal ins tru men to de que dis põe
uma ins ti tu i ção para au men tar sua cre di bi li da de e as-
se gu rar ma i or in te gra ção com o meio so ci al.

Uma das prin ci pa is fer ra men tas es co lhi das pelo
Ban co Cen tral para re a li zar essa am pla di vul ga ção
de suas ati vi da des é a edi ção, a cada ano, do Re la tó -
rio da Admi nis tra ção, con ten do um am plo pa no ra ma
de tudo quan to se re la ci o na ao seu tra ba lho, des de
uma ava li a ção do ce ná rio eco nô mi co, até o de ta lha -
men to da ges tão dos re cur sos ma te ri a is e hu ma nos,
pas san do por uma ex pla na ção da po lí ti ca eco nô mi ca
que vem sen do im ple men ta da e os re sul ta dos que
vêm sen do ob ti dos, bem como con si de ra ções so bre
fi nan ças pú bli cas, meio cir cu lan te e as re la ções in ter -
na ci o na is man ti das pela ins ti tu i ção.

O Re la tó rio da Admi nis tra ção do Ban co Cen tral
do Bra sil re la ti vo ao ano de 2000, di vul ga do em ou tu -
bro úl ti mo, é um do cu men to ri quís si mo em in for ma -
ções, que nos per mi te não ape nas to mar co nhe ci -
men to das ati vi da des da au tar quia, mas tam bém ter
uma vi são pa no râ mi ca do de sem pe nho da eco no mia
bra si le i ra em seu con jun to na que le ano.

Como to dos re cor da mos, no de cor rer de 2000,
o Ban co Cen tral do Bra sil man te ve-se fir me no cum-
pri men to de suas me tas e prin ci pal men te no que se
re fe re ao con tro le da in fla ção, ten do ob ti do sig ni fi ca ti -
va re du ção na taxa de ju ros de cur to pra zo, em re la -
ção ao ano an te ri or, ape sar das ad ver si da des ex ter -
nas que in flu en ci a ram o mer ca do fi nan ce i ro na ci o nal.
A ges tão das po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al pelo Ban-

Fe ve re i ro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira 26 00817

FEVEREIRO 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



co Cen tral con tri bu iu para o pro ces so de re to ma da do
cres ci men to eco nô mi co do País, de for ma con sis ten -
te, em con tex to de es ta bi li da de ma cro e co nô mi ca,
após as res tri ções da con jun tu ra ex ter na que sur gi -
ram des de me a dos de 1997.

O de sem pe nho po si ti vo da eco no mia bra si le i ra
fi cou ex pli ci ta do pelo cres ci men to de 4,5% do Pro du -
to Inter no Bru to – PIB. Em ce ná rio de con ti nu a da ex-
pan são dos ní ve is de em pre go for mal e in for mal, des-
ta cou-se o cum pri men to da meta anu al para in fla ção
pelo se gun do ano con se cu ti vo – ape sar da per sis ten te
ele va ção en tão ve ri fi ca da nos pre ços in ter na ci o na is do
petró leo –, o que ra ti fi ca a efi cá cia do atu al re gi me de
po lí ti ca mo ne tá ria em am bi en te de fle xi bi li da de cam bi al.

A cre di bi li da de do ajus te fis cal efe tu a do vem
per mi tin do, com a ado ção de me di das es pe cí fi cas,
am pli ar con si de ra vel men te o pra zo da dí vi da pú bli ca
fe de ral in ter na, que atin giu 15,3 me ses no fim de
2000, pra ti ca men te o do bro do re gis tra do ao fi nal de
1999. Em re la ção ao se tor ex ter no, o cres ci men to de
14,7% nas ex por ta ções con tri bu iu para que o dé fi cit
co mer ci al fos se re du zi do em cer ca de 45%, com pa ra -
ti va men te ao re gis tra do em 1999, ape sar da ele va ção 
de 13,2% nas im por ta ções, in flu en ci a da pe los au-
men tos do pre ço in ter na ci o nal do pe tró leo e pelo vo-
lu me ad qui ri do de bens in ter me diá ri os. A ex pan são
das im por ta ções ten de a im pul si o nar as ex por ta ções
no mé dio pra zo – fe nô me no que já se co me ça a ob-
ser var –, fa vo re cen do a re cu pe ra ção gra du al da ba-
lan ça co mer ci al e o re cuo do dé fi cit em tran sa ções
cor ren tes.

Des sa for ma, a di mi nu i ção do dé fi cit co mer ci al
de 1 bi lhão 260 mi lhões de dó la res em 1999 para 698
mi lhões de dó la res em 2000 con tri bu iu para a re du -
ção do dé fi cit em tran sa ções cor ren tes como pro por -
ção do PIB, que pas sou de 4,73% em 1999 para 4,2%
em 2000, ape sar do au men to das des pe sas lí qui das
com ju ros, vi a gens in ter na ci o na is e trans por tes. O pa-
drão de fi nan ci a men to de lon go pra zo das con tas ex-
ter nas do País man te ve-se ex tre ma men te fa vo rá vel
em 2000, re fle tin do a re du ção na per cep ção de ris co
do in ves ti dor es tran ge i ro, em con se qüên cia da me-
lho ra sus ten ta da dos fun da men tos da eco no mia bra-
si le i ra. Assim, o fi nan ci a men to do dé fi cit em con ta
cor ren te foi in te gral men te re a li za do por meio do ex-
pres si vo in gres so lí qui do de in ves ti men tos es tran ge i -
ros di re tos, que al can çou 32 bi lhões e 800 mi lhões de
dóla res. Adi ci o nal men te, os em prés ti mos de mé dio e
lon go pra zos apre sen ta ram ta xas de ro la gem su pe ri o -
res às de 1999, ob ser van do-se ain da o alon ga men to
dos pra zos de co lo ca ção de tí tu los so be ra nos.

A di vul ga ção das ati vi da des da ins ti tu i ção – por
meio de re la tó ri os e aná li ses eco nô mi cas, ba lan ços e
ou tros da dos, es pe ci al men te na pá gi na do Ban co na
Inter net – con fe riu ma i or trans pa rên cia às suas ações
pe ran te a so ci e da de e o mun do. Com efe i to, o ano
2000 foi mar ca do pelo iní cio de uma sé rie de pro je tos
cujo ob je ti vo é me lho rar a com pre en são do pú bli co
so bre o Ban co Cen tral e, mais do que isso, so bre con-
ce i tos fun da men ta is da eco no mia. Esses pro je tos uti-
li zam a es tru tu ra exis ten te na ins ti tu i ção, como os mu-
se us de va lo res, os es pa ços cul tu ra is e os au di tó ri os,
e se com ple men tam na me di da em que tor nam a co-
mu ni ca ção com os di ver sos seg men tos da so ci e da de
mais cla ra e abran gen te. Des ses seg men tos, vale
des ta car o pú bli co em ida de es co lar, es pe ci al men te
os jo vens, para o qual o Ban co Cen tral de sen vol veu
pro gra mas es pe ci al men te di re ci o na dos.

Com base em pes qui sa com es tu dan tes, o Ban-
co Cen tral de fi niu di re tri zes para sua po lí ti ca de co-
mu ni ca ção edu ca ti va. Essa po lí ti ca di re ci o nou a atu a -
ção do Mu seu de Va lo res e a cri a ção da pá gi na BC
Jo vem, na Inter net, que, além de jo gos e en tre te ni -
men tos edu ca ti vos, traz uma sé rie de in for ma ções so-
bre eco no mia e a his tó ria do di nhe i ro, de for ma di dá ti -
ca e com lin gua gem ade qua da. Nas suas cam pa nhas
de pu bli ci da de, o Ban co Cen tral tem tido enor me cu i -
da do com a edu ca ção de cri an ças e jo vens para o uso
ade qua do das cé du las e mo e das. Esse en fo que edu-
ca ti vo é re for ça do por par ce ri as, a exem plo da re a li za -
da com o Mi nis té rio da Edu ca ção.

Tam bém com o ob je ti vo de apro xi mar-se da so-
ci e da de, o Ban co Cen tral cri ou o pro gra ma BC Aten-
de. São cen tra is que con tam com ser vi do res tre i na -
dos para aten der qual quer ci da dão que que i ra es cla -
re cer dú vi das, ob ter in for ma ções, fa zer uma re cla ma -
ção ou apre sen tar uma de nún cia, com res pe i to às leis
e às nor mas que re gem o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o -
nal. O pro gra ma BC Aten de está dis po ní vel em dez
cen tra is de aten di men to ao pú bli co lo ca li za das nas
prin ci pa is Ca pi ta is bra si le i ras. Com o BC Aten de, o ci-
da dão tem o ne ces sá rio apo io para exi gir mais es cla -
re ci men tos e me lho res ser vi ços das ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras. Aci ma de tudo, o BC Aten de in for ma o ci-
da dão de seus di re i tos, além de aler tá-lo so bre as
suas obri ga ções e os pos sí ve is ris cos que po dem es-
tar pre sen tes nas ope ra ções fi nan ce i ras que re a li za.

Ano a ano, ob ser va-se um au men to na de man -
da des se ser vi ço. Em 1998, fo ram pou co mais de 500
mil aten di men tos; em 1999, mais de 615 mil; e, em
2000, o nú me ro de aten di men tos ul tra pas sou 657 mil.
Atu an do como ins tru men to au xi li ar na su per vi são do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, o ser vi ço de aten di -
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men to ao pú bli co en via à Di re to ria Co le gi a da do Ban-
co Cen tral re la tó ri os se ma na is com os fa tos mais re le -
van tes re gis tra dos. Esses re la tó ri os têm sido fre qüen -
te men te con si de ra dos como ins tru men to de ba li za -
men to de im por tan tes de ci sões da Di re to ria Co le gi a -
da, di ri gi das ao for ta le ci men to da con fi an ça dos cli en -
tes nas ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban-
co Cen tral.

No ano 2000, o Ban co Cen tral par ti ci pou de di-
ver sos fó runs in ter na ci o na is, nos qua is apre sen tou
im por tan tes con tri bu i ções. Me re cem es pe ci al des ta -
que suas su ges tões re la ti vas à ado ção de re gras pru-
den ci a is, des ti na das à re du ção de ris cos de mer ca do
e à pro te ção de in ves ti do res e de po si tan tes. Essas re-
gras de ram ori gem a di ver sas re so lu ções vol ta das à
se gu ran ça e ao for ta le ci men to dos me ca nis mos de
cré di to no mer ca do in ter no.

A Su per vi são Glo bal Con so li da da e o re la ci o na -
men to com au to ri da des de su per vi são ban cá ria de
ou tros pa í ses fo ram in ten si fi ca dos, com o ob je ti vo de
me lhor ava li ar a si tu a ção das ins ti tu i ções e dos con-
glo me ra dos que ope ram no País e a de suas de pen -
dên ci as no ex te ri or. O es for ço con cen tra do para o
com ba te a ilí ci tos cam bi a is e fi nan ce i ros apre sen tou
re sul ta dos sig ni fi ca ti vos e per mi tiu a in clu são do Ban-
co Cen tral no Gru po de Ação Fi nan ce i ra so bre La va -
gem de Di nhe i ro – Gafi.

A me lho ria dos ins tru men tos de atu a ção do
Ban co Cen tral no Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal – no-
ta da men te quan to ao de sen vol vi men to de tec no lo gi -
as da in for ma ção, mo der ni za ção de pro ce di men tos e
ro ti nas, e aper fe i ço a men to de re cur sos hu ma nos e
tec no ló gi cos – foi in ten si fi ca da me di an te a uti li za ção
de re cur sos fi nan ci a dos pelo Ban co Mun di al – BIRD.
Os tra ba lhos de sen vol vi dos pro pi ci a ram a im plan ta -
ção do novo Sis te ma de Pa ga men tos Bra si le i ro, ele-
van do o ní vel de se gu ran ça, acom pa nha men to e ava-
li a ção das ope ra ções ban cá ri as ao que se ob ser va
nos pa í ses de eco no mia de sen vol vi da.

No âm bi to do Pro gra ma de Incen ti vo à Re du ção
do Se tor Pú bli co Esta du al na Ati vi da de Ban cá ria –
PROES , o ano 2000 tam bém foi mar ca do por sig ni fi -
ca ti vos avan ços. No de cor rer do ano, três no vas ins ti -
tu i ções fo ram fe de ra li za das – Ban co do Esta do do Pi-
a uí S.A. (BEP), Ban co do Esta do do Ma ra nhão S.A.
(BEM) e Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na S.A.
(BESC). Após a fe de ra li za ção, deu-se iní cio ao pro-
ces so de pri va ti za ção des sas ins ti tu i ções, jun ta men te 
com o Ban co do Esta do do Ce a rá (BEC), o Ban co do
Esta do de Go iás S.A. (BEG) e o Ban co do Esta do do
Ama zo nas S.A. (BEA).

Con tu do, os prin ci pa is mar cos do PROES, em
2000, fo ram as pri va ti za ções do Ban co do Esta do do
Pa ra ná (Ba nes ta do), con du zi da pelo pró prio Go ver no 
do Esta do do Pa ra ná, e a do Ban co do Esta do de São
Pa u lo (Ba nes pa), con du zi da pelo Ban co Cen tral.

O Ba nes ta do, sa ne a do em 1999, foi ali e na do ao
Ban co Itaú S.A., pelo va lor de 1 bi lhão 625 mi lhões de
re a is, o que re pre sen tou ágio su pe ri or a 302% so bre
o pre ço mí ni mo fi xa do. É im por tan te res sal tar que o
va lor ob ti do na pri va ti za ção, des con ta dos cus tos ope-
ra ci o na is e ta xas de per for man ce, foi uti li za do in te -
gral men te na re du ção da dí vi da pú bli ca do Esta do do
Pa ra ná para com a União. Isso fa vo re ceu, de um lado,
o Te sou ro Esta du al, dada a re du ção dos dis pên di os
fu tu ros com en car gos, e, de ou tro, a pró pria União,
que, com os re cur sos, pôde res ga tar tí tu los fe de ra is
an te ri or men te emi ti dos para fa zer fren te ao re fi nan -
ci amento dos Esta dos.

No caso do Ba nes pa, o pro ces so foi ca rac te ri za -
do por lon ga ba ta lha ju di ci al, após a qual pô de-se re a -
li zar o le i lão, em 20 de no vem bro de 2000, na Bol sa
de Va lo res do Rio de Ja ne i ro, sen do aque le ban co es-
ta du al ali e na do ao San tan der por 7 bi lhões e 50 mi-
lhões de re a is, com ágio de 281%. Além da re ce i ta
adi ci o nal para o Te sou ro Na ci o nal, o le i lão do Ba-
nespa im pli cou o in gres so de, apro xi ma da men te, 3
bi lhões e 700 mi lhões de dó la res em in ves ti men to di-
re to.

Em suma, con si de ran do-se os avan ços ob ti dos
em 2000, o PROES vem cum prin do o seu ob je ti vo e
con tri bu in do para a con se cu ção de um ajus te fis cal
per ma nen te. Des de 1996, quan do foi ins ti tu í do, já fo-
ram pri va ti za das sete ins ti tu i ções fi nan ce i ras e ou tras
dez es tão em pro ces so de li qui da ção. Nes se mes mo
pe río do, a par ti ci pa ção do se tor pú bli co es ta du al na
ati vi da de ban cá ria, com re la ção aos ati vos do Sis te -
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, foi re du zi da de 16% para
ape nas 3%.

As ações aqui men ci o na das re pre sen tam ape-
nas uma pe que na par te de tudo aqui lo que o Ban co
Cen tral do Bra sil con se guiu re a li zar no ano 2000. Te-
nho a cer te za, con tu do, de que es ses exem plos dão a
me di da do gi gan tes co es for ço fe i to por to das as áre as 
do Ban co para exer cer ple na men te seu pa pel ins ti tu -
ci o nal no de sen vol vi men to sus ten ta do do País.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
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ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se-
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 8, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 8, de 2001, que al te ra e acres ce dis po si ti vos à
Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe
so bre o mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co-
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Mil ton Mon ti, 
em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.

A Pre si dên cia es cla re ce que a ma té ria se en-
con tra em re gi me de ur gên cia, des de o dia 16 de de-
zem bro pas sa do, e so bres tou, a par tir da que la data, a
pa u ta da Câ ma ra dos De pu ta dos. Por tan to nes ta
Casa, a ma té ria pas sa a obs tru ir a pa u ta do Se na do
Fe de ral, até que se ul ti me sua vo ta ção, ten do em vis-
ta, que o pra zo fi nal de ses sen ta dias para apre ci a ção 
da ma té ria, pelo Con gres so Na ci o nal, é o dia 27 do
cor ren te, pró xi ma quar ta-feira.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 277, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 277, de 2001 (nº 826/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io 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 So bra di nho, Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.387, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lind berg
Cury.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 425, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 425, de 2001 (nº 1.145/2001, na Câ-

ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Emis so ra Vale do Apo di 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 Apo di, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 21, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 459, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re que ri men to nº 19,

de 2002 – art. 167 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 459, de 2001 (nº 1.137/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer sob nº 32, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, com abs-
ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 711,
de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do, nos
ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 145, de 2001, além da Co mis são cons-
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 38 mi nu tos.)

(OS 10883/2002)
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SENADO FEDERAL

Ata da 7ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 26 de fevereiro 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, Car los Wil son e Luiz Otá vio

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Ante ro Paes de
Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la -
da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga –
Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra
– Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da -
ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be-
zer ra – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Ge-
ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil 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 – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José
Fo ga ça – 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 – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro
Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti –
Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas -
tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Vas co Fur lan – Wal deck
Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 72 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 Ma-
gui to Vi le la, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 43, DE 2002-CN
(Nº 84/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 18 da Lei nº 9.995, de 25 de

ju lho de 2000, e do § 4º do art. 9º da Lei Com ple men -
tar nº101, de 4 de maio de 2000, en ca mi nho a Vos sas 
Exce lên ci as o re la tó rio con ten do a de mons tra ção e a
ava li a ção do cum pri men to da meta de re sul ta do pri-
má rio do con jun to dos or ça 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 em pre sas es ta ta is fe de ra is não fi nan ce i ras, fi xa -
da para o exer cí cio de 2001.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PARECERES

PARECER Nº 42, 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 385, de
2001 (nº 995/2001, 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 Rá dio Li ber da de FM
– RADIOLIBER a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita-
qui, 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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 385, de 2001 (nº 995, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
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a Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Li ber da de FM –
RADIOLIBER a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ita qui, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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 343,
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 co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Rá dio Li ber da de FM – RADIOLIBER (cf. fl. 21):

• Co or de na dor Ge ral – Pri mi ti vo Fa us ti no Pre za
• Co or de na dor Admi nis tra ti vo – Cla u de te Lan gen
   dorf Ma cha do Bruck
• Co or de na dor Fi nan ce i ro – João Ma no el
   Gar cia Me de i ros
• Co or de na dor de Pro du ção e Pro pa gan da – Ju lio
   Ce sar Ro cha Mar tins
• Co or de na dor de Even tos – Ro gé rio Fer re i ra Men des
• Co or de na dor de Ope ra ção – Air ton Wach holz
• Co or de na dor de Pa tri mô nio – Olga ir Pe re i ra

    Ta lha fer ro.

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -

den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 385, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Li ber -
da de FM – RADIOLIBER 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, 19 de fe ve re i ro de 2002 – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re-
la to ra – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – José
Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or – Álva ro Dias –
Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do – Be ní cio
Sam pa io – Luiz Otá vio – Lind berg Cury – Mo re i ra
Men des – Ro meu Tuma – Wal deck Orne las.

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.
....................................................................................
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PARECER Nº 43, 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 386, de
2001 (nº 701/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Equi pe Ca nal 8 a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ma rió po lis, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 386, de 2001 (nº 701, 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 Equi pe Ca nal 8 a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma rió po lis,
Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 815,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
148, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter-
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Equi pe
Ca nal 8 (cf. fl. 22/23):

• Pre si den te – Vil mar de Lima
• Vice-Pre si den te – Má rio Spri ci go
• 1º Se cre tá rio – Hel der Ba ség gio
• 2º Se cre tá rio – Gil son Se nem
• 1º Te sou re i ro – Ozi res Ro que Cons tan ti ni
• 2º Te sou re i ro – Vol mir Rot ta va
• Di re tor Espor ti vo – Antô nio Chi a ra ni Neto
• Di re tor So ci al – Air ton Fran ces chet to

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in fo 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 386, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Equi pe Ca nal 8 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, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – José Sar ney
– Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – José Co-
e lho – Emí lia Fer nan des – Be ní cio Sam pa io – Ge-
ral do Cân di do – Wal deck Orne las – Mo re i ra Men-
des – Luiz Otá vio – Lind berg Cury.

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;

....................................................................................
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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 44, 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 388, de
2001 (nº 794/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão 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 João da Urti ga, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

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 388, de 2001 (nº 794, de 2000, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão 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 João
da Urti ga, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 210, de
31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca-
nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Urti gão (cf. fl. 18):

• Pre si den te – Ita mar Sche nat to
• Vice-Pre si den te – Re o nal to Ca vas so la
• Se cre tá rio – Osmar Mo rel lo
• Te sou re i ro – Lu i zin João Fri zon

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
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 388, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão
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, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer nan des,
Re la to ra – Edu ar do Su plicy, – Ge ral do Althoff –
José Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or – Alva ro Dias
– Lú cio Alcân ta ra – Mo re i ra Men des – Ro meu
Tuma – Wal deck Orne las – Be ní cio Sam pa io –
Lind berg Cury – Ge ral do Cân di do – Luiz Otá vio.
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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 45, 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 394, de
2001 (nº 941/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera
Cruz do Oes 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 Vera
Cruz do Oes te, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 394, de 2001 (nº 941, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes 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 Vera Cruz do Oes te, Esta do do Pa ra ná.

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 461,
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 co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral e
Edu ca ti va de Vera Cruz do Oes te (cf. fl. 20/34):

• Pre si den te – Mar tin Fer re i ra Lo pes
• Vice-Pre si den te – Lo ri val do Nas ci men to Go mes
• Se cre tá rio – Le o nil do Antô nio Mi ot to
• Se gun do Se cre tá rio – Se bas tião Ver di a no Fre de ri co
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Mar cos Vi las Boas Pes ca dor
• Di re tor Fi nan ce i ro – Gar los Alber to To lo vi
• Di re tor Eco ló gi co – José de Je sus Do min gos
• Di re tor de Even tos e Di vul ga ção – Iné cio da Cos ta
• Di re tor Cul tu ral – Do ni ze te Sa 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 Agnal do Mu niz.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
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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 394, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va
de Vera Cruz do Oes 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, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – José Sar ney
– Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Lú cio
Alcân ta ra – Emí lia Fer nan des – Ge ral do Cân di do –
Be ní cio Sam pa io – Wal deck Orne las – Mo re i ra
Men des – Luiz Otá vio – Lind berg Cury.

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 46, 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 398, de
2001 (nº 740/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 398, de 2001 (nº 740, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal
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 Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
30 de se tem bro de 1999, que re no va a con ces são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em-
pre en di men to Rá dio Trans con ti nen tal Ltda., (cf. fl.
53):
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Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
• Mar cus Vi ni ci us da Sil va Vi e i ra 104.400
• Ange la Mar cia Car do so Vi e i ra 11.600
To tal de Co tas 116.000

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 Ce sar Ban de i ra.

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 398, 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
Trans con ti nen tal 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, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer nan des,
Re la tor – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Ge ral do
Althoff – José Sar ney – Antô nio Car los Ju ni or –
Álva ro Dias – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do 
(abs ten ção) – Mo re i ra Men des – Wal deck Orne las
– Luiz Otá vio – Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma
– Lind berg Cury.

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 i 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 47, 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 399, de
2001 (nº 741/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con-
ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí
S.A., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens na ci da de de San ta Ma-
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des
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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 399, de 2001 (nº 741, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Te le vi são
Imem buí S.A., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens na ci da de de San ta Ma ria, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.648,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
ou tu bro de 1999, que re no va a con ces são para a ex-
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens, 
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Te le vi são Imem buí S.A., (cf. fl. 55):

Nome do Só cio Co tis ta       Co tas de Par ti ci pa ção
• Jay me Si rotsky 181.566
• Antô nio Abe lin 1.659
• Sal va dor Isa ia 4.578
• Edith Che che la Isa ia 3.339
• José Má ri a no da Ro cha Fi lho 3.339
• Ou tros aci o nis tas 15.519
To tal de Co tas 210.000

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 que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e

exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 399, 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 Te le vi são Imem buí S/A
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, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra – Edu ar do Su plicy (Absten ção) – Ge ral do
Althoff – José Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or –
Álva ro Dias – Lú cio Alcân ta ra – Be ní cio Sam pa io
– Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Luiz Otá vio – Mo-
re i ra Men des – Wal deck Orne las – Lind berg Cury –
Ro meu Tuma.

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.
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§ 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 48, 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 400, de
2001 (nº 742/2000, 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 Pam pa de
Gu a í ba Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Gu a í ba, Esta do do Rio
Gran de do Sul

Re la to ra 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 400, de 2001 (nº
742/2000, 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
Pam pa de Gu a í ba 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 Gu a í ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 92, 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 194,
de 26 de no vem bro de 1999, que re no va a per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so-
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o §
1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Pam pa de Gu a í ba Ltda. (cf. fl. 70):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Otá vio Du mit Ga dret 3.750
• Ra fa el Alva rez Ga dret 3.250
To tal de Co tas 7.000

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 José Ro cha.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
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 400, 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 Pam pa de Gu a í -
ba Ltda, aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le-
ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da 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, 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Ge ral do 
Althoff – José Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or –
Álva ro Dias – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Be ní cio Sam pa io – Mo re i ra Men des 
– Lind berg Cury – Ro meu Tuma – Wal deck Orne-
las – Luiz Otá vio.
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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. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 49, 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 407, de
2001 (nº 1.072 2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Sant’Ana
de Ti an guá Ltda, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ti an guá, Esta do do Ce a rá.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo o nº 407, de 2001 (nº1.072, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Sant‘Ana
de Ti an guá 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 Ti an guá,
Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
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 de De cre to de 17 de
ju lho de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio de Ti an guá Ltda. (cf. fl. 68):
Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
• Ti búr cio Gon çal ves de Pa u la 1.200
• Fran cis co Ful ton de P. Be zer ril 400
• Luiz Gon za ga Ara gão Agui ar 400
To tal de Co tas 2.000

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 da Lu i za Erun di na de
Sou sa.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o 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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.
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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 o de nº 407, 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 Sant’Ana de Ti-
an guá 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, 19 de fe ve re i ro de 2002 – Ri-
car do San tos, Pre si den te –  Lú cio Alcân ta ra, Re la -
tor – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Ge ral do
Althoff – José Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or –
Ro meu Tuma – Álva ro Dias – Emí lia Fer nan des –
Mo re i ra Men des – Lind berg Cury – Luiz Otá vio –
Wal deck Orne las – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção).

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 50, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 408, de
2001 (nº 1.077/2001, 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 Co o pe ra ção e De sen vol vi -
men to – ACOOD a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mas sa pê, Esta do do Ce a rá.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº408, de 2001 (nº1.077, 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 Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Mas sa pê, Esta do do Ce a rá.

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 458,
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 co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Co o -
pe ra ção e De sen vol vi men to – ACOOD (cf. fl. 32):

• Pre si den te – Ma ria de Fá ti ma La u re a no
• Vice-Pre si den te – Aris to ta to Ca nu to de Oli ve i ra
• Pri me i ro Se cre tá rio – Eu gê nia Ma ria Alves
   de Sou sa
• Se gun do Se cre tá rio – Fran cis co Au te ri Albu quer que
   Mou ra
• Pri me i ro Te sou re i ro – Ma no el Amoud Pe i xo to
• Se gun do Te sou re i ro – José Trin da de Mi guel
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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 Pa u lo Ma ri 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.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 408, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Co o pe ra ção e
De sen vol vi men to – ACOOD 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, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te –  Lú cio Alcân ta ra, Re-
la tor – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – José
Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma –
Álva ro Dias – Emi lia Fer nan des – Lind berg Cury –
Ge ral do Can di do – Luiz Otá vio – Wal deck Orne las
– Mo re i ra Men des – Be ní cio Sam pa io.

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

Ca pí tu lo 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 51, 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 409, de
2001 (nº 962/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va que au to ri za a
OCAMISÃO – Asso ci a ção Bra si le i ra de
Pre ven ção à Do en ça Infec to-Con ta gi o sa
e Ci da da nia a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo a -
tão dos Gu a ra ra pes, Esta do de Per nam -
bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 409, de 2001 (nº 962, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a OCAMISÃO — Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção 
à Do en ça Infec to-Con ta gi o sa e Ci da da nia a exe cu tar
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ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja-
bo a tão dos Gu a ra ra pes, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
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 331,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da OCAMISÃO — Asso-
ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção à Do en ça Infec-
to-Con ta gi o sa e Ci da da nia (cf. fl. 16a):
• Pre si den te – Ansel mo Cam pe lo de Albu quer que
• Vice-Pre si den te – Angé li ca Ma ria de Lima e Sil va
• 1º Se cre tá rio – Emer son Gon çal ves Sou za da Cos ta
• 2º Se cre ta rio – Ro gé ria Ma ria Ro dri gues da Sil va
• Te sou re i ro – Agui nal do Cam pe lo de Albu quer quer.

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha  o PDS nº 409, 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 OCAMISÃO – Asso ci a ção Bra si -
le i ra de Pre ven ção à Do en ça Infec to-Con ta gi o sa e Ci-
da da nia 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 de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002 –  Ri-
car do San tos Pre si den te, –  José Co e lho, Re la tor –
Arlin do Por to – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff
– José Sar ney – Aniô nio Car los Jú ni or – Lú cio
Alcân ta ra – Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias – Mo-
re i ra Men des – Ge ral do Cân di do – Wal deck Orne-
las – Be ní cio Sam pa io – Lind berg Cury – Ro meu
Tuma (sem voto)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Art 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal: 
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de Con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al 

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al. 
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§ 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 52, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 150, de 2001 de au to ria do Se-
na dor Ger son Ca ma ta, que dis põe so bre
a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973
(aces so do Por to de Ca tu a ba à
BR-262/ES).

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, para exa me em de ci são ter mi na ti va, o
Pro je to de Lei do Se na do nº150, de 2001, que pro põe 
a in clu são, no Pla no Na ci o nal de Vi a ção (PNV), apro-
va do pela Lei nº5.917, de 10 de se tem bro de 1973, do
tre cho ro do viá rio que liga o Por to de Ca pu a ba, na
BR-447/ES, à BR-262/ES, no Esta do do Espí ri to San to. 

O au tor ar gu men ta que a li ga ção é es tra té gi ca
para o es co a men to do trá fe go de ca mi nhões pro ve ni -
en tes do Por to de Ca pu a ba até as ro do vi as fe de ra is
BR-10l e BR-262. A nova li ga ção per mi ti ria a me lho ria 
da mo bi li da de ro do viá ria para a re gião e a re du ção
dos cus tos de trans por tes, além de des con ges ti o nar
as vias ur ba nas da Gran de Vi tó ria, con si de ra das ina-
de qua das ao re fe ri do trá fe go. Sub me ti do à apre ci a -
ção des ta Co mis são de Ser vi ços de Infra Es tru tu ra, o
Pro je to não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Re ves te-se de in ques ti o ná vel mé ri to a pro pos ta
de in clu são do tre cho de via que liga o Por to de Ca pu -
a ba à  no Espí ri to San to na Re la ção Des cri ti va das
Ro do vi as do Pla no Na ci o nal de Vi a ção. Em pri me i ro
lu gar, por que essa via pro pi ci a rá me lho res con di ções
de es co a men to das mer ca do ri as pro ve ni en tes do
por to ou que a ele se des ti nam, re du zin do as per cur -
sos e, con se qüen te men te, di mi nu in do os cus tos e o
tem po das vi a gens. Em se gun do, por re ti rar o trá fe go
de lon ga dis tân cia, so bre tu do de ca mi nhões, das vias
ur ba nas de Vi tó ria, as qua is já ope ram no li mi te de
sua ca pa ci da de. Ate nu ar-se-ão, as sim, os gra ves
con ges ti o na men tos que afli gem as zo nas cen tra is,
com re fle xos fa vo rá ve is, tam bém, so bre a qua li da de
de vida da ci da de.

Acres cen te-se que a pro pos ta de in clu são do re-
fe ri do tre cho foi apro va da pelo De par ta men to Na ci o -
nal de Estra das de Ro da gem (DNER) e pela Con sul -
to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio dos Trans por tes (MT). No
DNER, caso apro va da a in clu são do tre cho no PNV,
há in clu si ve pre vi são para sua clas si fi ca ção como ro-
do via de li ga ção, de ven do re ce ber a de sig na ção ofi ci -
al de BR-447.

Fi nal men te, des ta que-se que a pro pos ta aten de 
aos cri té ri os exi gi dos para a in clu são de ro do vi as no
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, por tra tar-se de aces so a
equi pa men to e a ro do vi as fe de ra is de ca rá ter com ple -
men tar para o usuá rio, de acor do com as dis po si ções
do art. 5º da Lei nº5.917, de 10 de se tem bro de 1973.

Obser ve-se, no en tan to, que o pro je to não men-
ci o na, como re que ri do, a ex ten são do tre cho a ser a
in clu í do no PNV. Além dis so, in clui, em seu art. 2º,
cláu su la re vo ga tó ria ge né ri ca, con tra ri an do as dis po -
si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998, que só ad mi te a re vo ga ção quan do efe ti va -
men te ne ces sá ria, caso em que 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.

III – Voto

Pe las ra zões ex pos tas, so mos de pa re cer fa vo -
rá vel à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº150,
de 2001.

EMENDA Nº 1-CI

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei nº 150, de
2001, a se guin te re da ção:

Art. lº Fica in clu í do na Re la ção Des cri ti va das
Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, do Pla no
Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10
de se tem bro de 1973, o se guin te tre cho:

EMENDA Nº 2-CI

Su pri ma-se o art. 2º do Pro je to de Lei nº150, de
2001, re nu me ran do-se o sub se qüen te.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2002. –
Alber to Sil va, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la tor –
Ro meu Tuma – Bel lo Par ga – Gér son Ca ma ta – Ma-
u ro Mi ran da – Na bor Jú ni or – Lind berg Cury – Pa-
u lo Sou to – Le o mar Qu in ta ni lha – Te o tô nio Vi le la
– Lú dio Co e lho – Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do Cân-
di do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Íris Re zen de –
Be ní cio Sam pa io.
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA COMISSÃO DE
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2001.

Dis põe so bre a Lei nº 5.917, de 10
de se tem bro de 1973 (aces so do Por to de
Ca pu a ba à BR-262/ES).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica in clu í do na Re la ção Des cri ti va das

Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, do Pla no
Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº5.917, de 10
de se tem bro de 1973, o se guin te tre cho:

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

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. –
Alber to Sil va, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la tor.

PARECER Nº 53, DE 2002

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre a Pro pos ta de Fis ca li za ção e
Con tro le nº 2, de 2001, de au to ria dos Se-
na do res Anto nio Car los Va la da res e Sa-
tur ni no Bra ga, para apu rar de nún cia re la -
ci o na da à mo vi men ta ção fi nan ce i ra sus-
pe i ta, re a li za da no pe río do da cam pa nha
ele i to ral de 1998, no Esta do de Ser gi pe.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio
I.1. His tó ri co
Os Se na do res Anto nio Car los Va la da res e Sa tur -

ni no Bra ga apre sen ta ram à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, em 16-10-2001, a Pro pos ta de Fis ca li za ção e
Con tro le nº 2, de 2001, re que ren do  que seja re a li za da
fis ca li za ção para apu rar “mo vi men ta ção fi nan ce i ra sus-
pe i ta re a li za da no pe río do da cam pa nha ele i to ral de
1998, que se gun do de nún ci as ve i cu la das pela im pren -
sa de Ser gi pe e pela im pren sa na ci o nal (ma té ri as jor na -
lís ti cas em ane xo), con fi gu ra pos sí vel des vio de di nhe i -
ro pú bli co com a ocor rên cia de la va gem de di nhe i ro e
so ne ga ção fis cal em pre ju í zo da União, o que en se jou
aber tu ra de in qué ri to por ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral jun to à Po lí cia Fe de ral no Esta do de Ser gi pe, vi-
san do a apu ra ção dos fa tos de nun ci a dos.”

Ten do em vis ta o dis pos to no in ci so II do art.
102-B, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, fo-
mos de sig na dos, em 17-10-2001, para exa me e re la -

to pre li mi nar da pro pos ta, no âm bi to da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

Os fa tos que os Se na do res Anto nio Car los Va la -
da res e Sa tur ni no Bra ga pre ten dem  que se jam fis ca -
li za dos e apu ra dos pela Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, con for me cons ta das ma té ri as jor na lís ti cas
que, em có pia, fo ram ane xa das à Pro pos ta, re fe -
rem-se à su pos ta uti li za ção de re cur sos pú bli cos na
cam pa nha ele i to ral de 1998 para go ver na dor do Esta-
do de Ser gi pe. Mais es pe ci fi ca men te, con for me no ti -
ci a do pelo Jor nal Na ci o nal da Rede Glo bo de Te le vi -
são, em sua edi ção de 28-9-2001, o fato re la ci o na-se
com “mo vi men ta ções fi nan ce i ras sus pe i tas re a li za -
das em 1998 e que mo ti va ram a que bra do si gi lo ban-
cá rio de 28 po lí ti cos, em pre sá ri os e pu bli ci tá ri os¹”.

Tais mo vi men ta ções te ri am sido ini ci a das a par-
tir de um acor do ju di ci al en tre a Cons tru to ra Celi e o
Go ver no de Ser gi pe, re pre sen ta do pelo Go ver na dor
Alba no Fran co. Por tal acor do, a Cons tru to ra Celi te ria 
re ce bi do R$11 mi lhões, dos qua is cer ca de R$6,9 mi-
lhões aca ba ram sen do de po si ta dos em con ta ban cá -
ria de José Nil ton de Sou za, te sou re i ro da cam pa nha
do Go ver na dor Alba no Fran co, con for me de tec ta do
por ras tre a men to le gal men te au to ri za do. Par te des-
ses re cur sos, cer ca de R$540 mil, aca ba ram sen do
de po si ta dos na con ta par ti cu lar do Go ver na dor Alba-
no Fran co, no Ban co do Esta do do Ser gi pe.

Esses se ri am os fa tos em apu ra ção pela Pro cu -
ra do ria Re gi o nal da Re pú bli ca e pela Po lí cia Fe de ral,
no Esta do de Ser gi pe.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Pre li mi nar men te, res sal te-se que os fa tos es tão

sen do apu ra dos pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e
pela Po lí cia Fe de ral, ins ti tu i ções per ten cen tes à es fe -
ra fe de ral ou da União, em face do pos sí vel en vol vi -
men to do Go ver na dor do Esta do, que pos sui foro pri-
vi le gi a do e, ain da, por tra tar-se de su pos to cri me po lí -
ti co, con for me dis pos to nos arts. 105, in ci so I, alí nea
a, e 109, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral².

Des ta que-se, tam bém, que os re cur sos en vol vi -
dos são in te i ra men te es ta du a is.

Impor ta, nes se sen ti do, ana li sar as com pe tên ci -
as da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, de fi ni da
no art. 102-A do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, a se guir trans cri to:
¹Arti go “De nun ci a do es cân da lo fi nan ce i ro. TV Glo bo de nun cia uti-
li za ção de re cur sos pú bli co na cam pa nha ele i to ral de 1998 em
Ser gi pe” (http://www.uol.com.br/jci da de-se/po li5.httnl, html em
28-9-2001).

²Art. 105. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
I – pro cess sar e jul gar, ori gi nal men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos Esta dos...."
Art. 109. Aos ju í zes fe de ra is com pe te pro ces sar e jul gar:
................................................................
IV – os cri mes po lí ti cos....."
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“Art. 102-A. À Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le, além do dis pos to nos in ci -
sos II a V do art. 90 e sem pre ju í zo das atri-
bu i ções das de ma is co mis sões, com pe te
exer cer a fis ca li za ção e o con tro le dos atos
do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi -
nis tra ção in di re ta, po den do para esse fim:

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

IV – ava li ar as con tas dos ad mi nis tra -
do res e de ma is res pon sá ve is por di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos da ad mi nis tra ção di-
re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções e so-
ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo po der
pú bli co fe de ral, no ta da men te quan do hou ver 
in dí ci os de per da, ex tra vio ou ir re gu la ri da de
de qual quer na tu re za de que re sul te pre ju í -
zo ao erá rio;"

Assim, não ha ven do en vol vi men to de Insti tu i -
ções ou de re cur sos da União, os fa tos no ti ci a dos si-
tu am-se fora da es fe ra de com pe tên cia des sa Co mis -
são.

Cum pre ob ser var, ade ma is, que as dis po si ções
re gi men ta is trans cri tas es tão em per fe i ta con so nân -
cia com as com pe tên ci as cons ti tu ci o na is do Con gres -
so Na ci o nal, res tri tas ao âm bi to da União ou dos re-
cur sos a ela per ten cen tes (Art. 70 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral)³.

Cor ro bo ra, ain da, o en ten di men to es po sa do o
dis pos to no art. 146 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, trans cri to a se guir:

“Art. 146. Não se ad mi ti rá co mis são par la men tar 
de in qué ri to so bre ma té ri as per ti nen tes:

I – à Câ ma ra dos De pu ta dos;
II – às atri bu i ções do Po der Ju di ciá rio;
III – aos Esta dos." (gri fos acres ci dos)

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, vo ta mos por que esta Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le de li be re pela re je i ção
da Pro pos ta de Fis ca li za ção e Con tro le nº 2, de 2001,
apre sen ta da pe los Se na do res Anto nio Car los Va la -
da res e Sa tur ni no Bra ga, vez que os fa tos apon ta dos
para ob je to de exa me es tão si tu a dos fora do âm bi to
de com pe tên cia des ta Co mis são.

³ “Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra -
ci o nal e pa tri mo ni al da União e das en ti da des da ad mi nis tra ção
di re ta e in di re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da -
de, apli ca ção das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci -
da pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no, e pelo
sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.”

Sala da Co mis são, 23 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to,
Re la tor – Antô nio Car los Jú ni or – Ri car do San tos
– Ro me ro Jucá – Mo re i ra Men des – Luiz Otá vio –
Fre i tas Neto – Bel lo Par ga – Fer nan do Ma tu sa lém.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -

men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

“Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes-
soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que uti li ze,
ar re ca de, guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res-
pon da, ou que, em nome des ta, as su ma obri ga ções
de na tu re za pe cu niá ria.”
....................................................................................

Art. 105. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e, nes tes e nos de res-
pon sa bi li da de, os de sem bar ga do res dos Tri bu na is de
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os mem-
bros dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri -
to Fe de ral, os dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem-
bros dos Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni -
cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União que ofi ci em
pe ran te tri bu na is;
....................................................................................

Art. 109. Aos ju í zes fe de ra is com pe te pro ces sar
e jul gar:
....................................................................................

IV – os cri mes po lí ti cos e as in fra ções pe na is
pra ti ca das em de tri men to de bens, ser vi ços ou in te -
res se da União ou de suas en ti da des au tár qui cas ou
em pre sas pú bli cas, ex clu í das as con tra ven ções e
res sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça Mi li tar e da Jus-
ti ça Ele i to ral;
....................................................................................
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PARECER Nº 54, DE 2002

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre o Avi so nº 131, de 2000 (nº
4.329/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 250/2000 — TCU — 2ª Câ-
ma ra re fe ren te à Au di to ria re a li za da na
Ge rên cia Exe cu ti va do INSS no Ama zo -
nas.

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

I – Re la tó rio

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

le o Avi so nº 131, de 2000 (Avi so nº 4.329 – SGS –
TCU, de 17-7-2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con-
tas da União – TCU, que en ca mi nha có pia da De ci são 
nº 250/2000 – TCU – 2ª Câ ma ra re fe ren te à Au di to ria
re a li za da na Ge rên cia Exe cu ti va do INSS no Ama zo -
nas.

Essa De ci são foi apro va da por aque la Cor te de
Con tas em Ses são Ordi ná ria do Ple ná rio, re a li za da
em 13-7-2000.

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

1.2 – Aná li se da Ma té ria
A Au di to ria foi re a li za da pela SECEX/AM, Uni-

da de Téc ni ca do Tri bu nal de Con tas da União no
Esta do do Ama zo nas, na Ge rên cia Exe cu ti va do
INSS no Esta do, em aten di men to a De ci são nº 791/97
(Ple ná rio, Ata 47/97), vi san do ave ri guar ques tões re-
fe ren tes às áre as de ar re ca da ção e con ces são de be-
ne fí ci os.

Os ob je ti vos ini ci a is dos tra ba lhos sin te ti zam-se
da se guin te for ma:

1) ve ri fi car os re sul ta dos ob ti dos com a su per vi -
são nos pro ces sos de pen sões con ce di das no Pos to
de São José/Ma na us, onde fo ram de tec ta das fa lhas
ad mi nis tra ti vas em cer ca de 80% dos ca sos ana li sa -
dos;

2) ve ri fi car as me di das ado ta das em re la ção às
fra u des iden ti fi ca das na con ces são de be ne fí ci os ru-
ra is;

3) ve ri fi car, com base no Sis te ma Úni co de Be-
ne fí ci os – SUB, o nú me ro de re gis tros com pro ble mas 
no ca das tro de se gu ra dos com da dos pes so a is in-
com ple tos ou com no mes abre vi a dos, ava li an do a in-

fluên cia des se pro ble ma na qua li da de dos ser vi ços
pres ta dos pe los pos tos do INSS e os pre ju í zos ad vin -
dos des sa si tu a ção;

4) iden ti fi car jun to aos pos tos do INSS as ocor-
rên ci as de con ces são de be ne fí ci os em du pli ci da de,
as me di das ado ta das para a cor re ção de fa lhas e, se
pos sí vel, a exis tên cia de be ne fí ci os ati vos que es tão
sen do pa gos em du pli ci da de.

As cons ta ta ções da Equi pe de Au di to ria po dem
ser as sim re su mi das:

Obje ti vo 1. Num dos pro ces sos ana li sa dos (nº
35011.003098/94-39), pro ce deu-se à sus pen são dos
be ne fí ci os e ao afas ta men to do che fe do pos to. A
equi pe de au di to ria ob ser vou que não hou ve o ri gor
ade qua do na ve ri fi ca ção dos do cu men tos apre sen ta -
dos ao INSS por oca sião da re qui si ção dos be ne fí ci -
os, pro va vel men te em vir tu de da de fi ciên cia em tre i -
na men tos da es pé cie ou de uma me lhor ori en ta ção
por par te das che fi as.

Obje ti vo 2. A pra xe do INSS, no caso de fra u des
de tec ta das na con ces são de be ne fí ci os ru ra is no
Pos to de São José/Ma na us, é a sus pen são do pa ga -
men to dos be ne fí ci os. Caso seja en vol vi do pes so al
ad mi nis tra ti vo, ins ta u ra-se pro ces so dis ci pli nar, sob a
res pon sa bi li da de da Au di to ria do INSS e, se en vol vi -
dos ter ce i ros, pro vo ca-se a Pro cu ra do ria, que co mu -
ni ca o fato ao ór gão com pe ten te. Ve ri fi cou-se, ain da,
gran de quan ti da de de er ros ad mi nis tra ti vos nos pos-
tos au di ta dos, re sul tan tes de fal ta de pes so al ade qua -
da men te tre i na do, do gran de vo lu me de be ne fí ci os
con ce di dos e de fa lhas nos sis te mas in for ma ti za dos.

Obje ti vo 3. O SUB tem uma base na ci o nal com o
ca das tro de mais de 18 mi lhões de be ne fi ciá ri os. Seu
ban co de da dos e bas tan te fa lho, em de cor rên cia da
ace i ta ção, pelo Sis te ma, de in for ma ções in com ple tas
do se gu ra do. Como a crí ti ca do Sis te ma para evi tar
pa ga men tos em du pli ci da de ba se ia-se em com pa ra -
ções do nome do se gu ra do, data de nas ci men to e
nome da mãe com os de ma is re gis tros do ban co de
da dos, as fa lhas nes ses cam pos pre ju di cam a efi cá -
cia das crí ti cas. Não se quan ti fi cou o nú me ro de re gis -
tros com fa lhas.

Obje ti vo 4. A men su ra ção de da dos com pro ble -
mas de du pli ci da de re quer um tra ba lho de var re du ra
do Sis te ma, que de ve ria ser im ple men ta do pela Da ta -
prev e pelo INSS. A equi pe de au di to ria en ten de que
os pro ble mas no SUB não po dem ser re sol vi dos ape-
nas no ní vel lo cal, pois se tra ta de sis te ma na ci o nal.
To da via, não fo ram ob ser va dos es for ços para a bus ca 
de uma so lu ção. Ou tro fato a des ta car é a fal ta de no ti -
fi ca ção, pe los car tó ri os, dos óbi tos ocor ri dos nos mu-
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ni cí pi os do in te ri or do Esta do do Ama zo nas ape nas
cer ca de 50% dos óbi tos são no ti fi ca dos pe los car tó ri -
os, o que pre ju di ca sen si vel men te os con tro les do
is te ma. Tal fato, con sig na a equi pe, deve ser co mu -
ni ca do a Cor re ge do ria Esta du al, para que se jam ado-
ta das as pro vi dên ci as de sua al ça da, quan to a esse
tipo de ina dim plên cia dos car tó ri os.

Ou tra ques tão le van ta da é que a Au di to ria do
INSS, não obs tan te vir re a li zan do tra ba lhos em di ver -
sos pos tos da Au tar quia, não vem ob ten do re tor no
das pro pos tas apre sen ta das em seus re la tó ri os, com
pre ju í zo da efe ti vi da de da fis ca li za ção. Qu an do há en-
vol vi men to de pes so al do INSS, as di fi cul da des pa re -
cem ma i o res, como foi o caso do ser vi dor Lind berg
João da Sil va, no qual, mes mo di an te da acu sa ção de
fra u de con tra a Au tar quia, não se ins ta u rou pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, a des pe i to de pro pos ta da
Au di to ria Inter na. Esse tipo de omis são dos ór gãos
su pe ri o res do INSS foi ob je to de re pre sen ta ção por
par te da equi pe de au di to ria.

Di an te des ses fa tos, a equi pe de au di to ria pro-
pôs a re a li za ção de di li gên cia na Ge rên cia Exe cu ti va
do INSS no Ama zo nas, bem como de ter mi nou que
fos se in for ma da a Cor re ge do ria Esta du al de Jus ti ça
na que le Esta do, quan to à ina dim plên cia dos car tó ri os 
na no ti fi ca ção dos óbi tos.

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

an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, Mi nis tro
Adylson Mota, o TCU, em Ses são da 2ª Câ ma ra, com
fun da men to nos arts. 1º, II, 41 e 43, II, da Lei nº
8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da
União), De ci diu:

a) de ter mi nar a Ge rên cia Exe cu ti va do INSS no
Ama zo nas que:

a. 1 – im ple men te as pro pos tas da Au di to ria
Inter na do INSS, es pe ci al men te aque las re la ti vas aos
Pro ces sos nº35011.003098/94-39 (Au di to ria Extra or -
di ná ria no PSS São José/Ma na us);
35011.000338/98-68 (Au di to ria nos P55 Fon te Boa –
AM e Tefé -AM); 35011.001416/96-43 (não in for ma da
a uni da de au di ta da); 35011.002267/98-92 (Au di to ria
no PAF/Ta ba tin ga – AM); 35011.001903/97-13 (Au di -
to ria no PSS Ma na ca pu ru – AM);

a.2 – en vi de es for ços para ate nu ar a quan ti da de 
de er ros ad mi nis tra ti vos ve ri fi ca dos pela Au di to ria
Inter na nas ati vi da des de con ces são de be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os, em es pe ci al os, cons ta ta dos nos
Pos tos de São José/Ma na us, Co da jás/Ma na us e Ma-
na ca pu ru-AM, in clu in do ações vol ta das ao tre i na -
men to dos seus re cur sos hu ma nos;

b) de ter mi nar à Pre si dên cia do Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al – INSS que:

b. 1 – em pre en da ges tões jun to a Empre sa de
Pro ces sa men to de Da dos da Pre vi dên cia So ci al
DATAPREV, para a cor re ção das fa lhas nos da dos ca-
das tra is dos se gu ra dos no âm bi to do Sis te ma Úni co
de Be ne fí ci os – SUB, no ta da men te quan to à pos si bi li -
da de de in ser ção de da dos pes so a is de for ma in com -
ple ta ou in con sis ten te, re sul tan do em per da de efi cá -
cia nas crí ti cas do Sis te ma, vis to que as de fi ciên ci as
ve ri fi ca das nos da dos ca das tra is po dem sus ci tar a
con ces são de mais de um be ne fí cio a um mes mo ti tu -
lar, além de to mar o SUB vul ne rá vel a er ros ad mi nis -
tra ti vos e fra u des.

b.2 – ado te pro vi dên ci as para ga ran tir efi cá cia
às re co men da ções da Au di to ria Inter na da Au tar quia,
no ta da men te em re la ção a Ge rên cia Exe cu ti va do
INSS/AM, ins ta u ran do, se ne ces sá rio, as de vi das
apu ra ções dis ci pli na res dos ad mi nis tra do res even tu -
al men te omis sos;

b.3 – de ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con-
tro le Inter no que faça cons tar no Re la tó rio de Au di to -
ria re fe ren te à Pres ta ção de Con tas do INSS, exer cí -
cio de 2000, in for ma ções so bre as me di das ado ta das
pela Au tar quia e pela Ge rên cia Exe cu ti va/AM em
cum pri men to as de ter mi na ções pro pos tas;

c) en vi ar có pia do Re la tó rio de Au di to ria, bem
como da De ci são, acom pa nha da do Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, ao Pre si den te do INSS e ao Ge-
ren te Exe cu ti vo da Au tar quia no Ama zo nas, para co-
nhe ci men to, e à Cor re ge do ria Esta du al de Jus ti ça do
Esta do do Ama zo nas, para a ado ção de pro vi dên ci as
de sua al ça da quan to à sub no ti fi ca ção de óbi tos ao
INSS, por car tó ri os do Esta do.

II – Voto do Re la tor

Com base no ex pos to, opi no que a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da ma té -
ria e de li be re pelo en ca mi nha men to ao Tri bu nal de
Con tas da União de ofí cio do Pre si den te da Co mis -
são, in da gan do so bre os re sul ta dos das de ter mi na -
ções con ti das na De ci são nº250/2000 – TCU – 2ª Câ-
ma ra, re fe ren te à Au di to ria re a li za da na Ge rên cia
Exe cu ti va do INSS no Ama zo nas.

Sala da Co mis são 13 de no vem bro de 2001. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la -
tor – Anto nio Car los Jú ni or – Jef fer son Pe res –
Fre i tas Neto Luíz Otá vio – Ro me ro Jucá – Bel lo
Par ga – Fer nan do Ri be i ro – Val mir Ama ral – Gil-
ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Edu ar do Si-
que i ra Cam pos.
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Ref.: De ci são nº 250/2000
TCU – 2ª Câ ma ra (Proc. nº TC-014.608/199-5)

Bra sí lia, de    de 2001

Se nhor Pre si den te Cum pri men tan do Vos sa
Exce lên cia, re por to-me à De ci são nº 250/2000 TCU
– 2ª Câ ma ra (Proc. nº TC-014.608/199-5), en ca mi -
nha da ao Se na do Fe de ral, por meio do Avi so nº
4329-SGS-TCU, de 17-7-2000, jun ta men te com có-
pia dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam.

A ma té ria foi exa mi na da, com o ma i or in te res se, 
por esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, que
de li be rou so li ci tar ao Tri bu nal de Con tas da União,
com a ma i or bre vi da de pos sí vel, in for ma ções atu a li -
za das so bre os re sul ta dos das de ter mi na ções con ti -
das nes sa De ci são. Essas in for ma ções com ple men -
ta res per mi ti rão a esta Co mis são for mar ju í zo so bre a
ma té ria, as sim como ana li sar com mais pro pri e da de
a efe ti vi da de da atu a ção des sa Insti tu i ção.

Aten ci o sa men te, – Ney Su as su na, Pre si den te
da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as a fim de aten der as so li ci ta ções 
con ti das nas con clu sões do Pa re cer nº 54,
de 2002, so bre o Avi so nº 131, de 2000.

PARECER Nº 55, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, so-
bre a Men sa gem nº 1, de 2002, (nº 1.454/2001, na
ori gem), que en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a pro-
gra ma ção mo ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre de
2002.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I – Re la tó rio

Em aten di men to ao dis pos to no § 1º do art. 6º da
Lei nº9.069, de 29 de ju nho de 1995, que “Dis põe so-
bre o Pla no Real, o Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es-
ta be le ce as re gras e con di ções de emis são do Real e
os cri té ri os para con ver são das obri ga ções para o
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as”, e por in ter mé dio da
Men sa gem nº1, de 2002, (Men sa gem nº1.454, de 27
de de zem bro de 2001, na ori gem), o Pre si den te da
Re pú bli ca en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a pro gra -
ma ção mo ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre de 2002.

2. Os seis pa rá gra fos do art. 6º da Lei nº 9.069,
de 1995, fi xam nor mas a se rem ob ser va das quan do
da tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal. O §
lº pre vê que a pro gra ma ção mo ne tá ria, uma vez apro-
va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, deve ser en-
ca mi nha da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do
Se na do Fe de ral. O § 2º atri bui ao Con gres so Na ci o nal 
o po der de, com base em pa re cer da que la Co mis são,
re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria por meio de de cre to 
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le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a con tar de seu re ce -
bi men to. O § 3º es pe cí fi ca que o de cre to le gis la ti vo
de ve rá res trin gir-se à apro va ção ou re je i ção in to tum
da ma té ria, ve da da a in tro du ção de qual quer al te ra -
ção. O § 4º es ta be le ce que, de cor ri do o pra zo pre vis -
to no § 2º sem apre ci a ção da ma té ria pelo Ple ná rio do
Con gres so Na ci o nal, a pro gra ma ção mo ne tá ria será
con si de ra da apro va da. O § 5º de ter mi na que, ha ven -
do re je i ção da pro gra ma ção mo ne tá ria, nova pro gra -
ma ção deve ser en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o -
nal, nos ter mos do art. 6º da Lei nº9.069, de 1995, no
pra zo de dez dias a con tar da data da re je i ção. O § 6º
pre vê que, caso o Con gres so Na ci o nal não apro ve a
pro gra ma ção mo ne tá ria até o fi nal do pri me i ro mês do
tri mes tre a que se des ti na, o Ban co Cen tral do Bra sil
fica au to ri za do a exe cu tá-la até sua apro va ção.

3. A Men sa gem, cujo pro ces sa do con tém 22
(vin te e duas) fo lhas, com põe-se de:

a) do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2002:
de zem bro – 2001, de res pon sa bi li da de do Ban co
Cen tral do Bra sil, que es pe ci fi ca a pro gra ma ção mo-
ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre e para o ano de
2002, às fo lhas 02 a 20;

b) Avi so nº 1.583 – C. Ci vil, de 27 de de zem bro
de 2001, do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, que en ca mi nha a Men sa gem à Pri me i ra
Se cre ta ria do Se na do Fe de ral, à fo lha 21;

c) de cla ra ção do re ce bi men to da Men sa gem
pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral em 18 de fe ve re -
i ro de 2002, à fo lha 22.

4. O do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2002:
de zem bro – 2001, por sua vez, com pre en de os se-
guin tes tó pi cos: 

A. A eco no mia no quar to tri mes tre de 2001, que
exa mi na a evo lu ção de da dos do País re la ti vos ao fa-
tu ra men to real do co mér cio, aos ín di ces de pre ços
(IPCA – Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor
Amplo, IPC-FIPE – Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor
ela bo ra do pela Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco-
nô mi cas da Uni ver si da de de São Pa u lo, e IGP-DI –
Índi ce Ge ral de Pre ços Dis po ni bi li da de Inter na, ela-
bo ra do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas), ao pro du to in-
ter no bru to, à pro du ção in dus tri al, à taxa de de sem -
pre go, ao re sul ta do pri má rio do Go ver no Fe de ral, à
dí vi da lí qui da e ne ces si da des de fi nan ci a men to do
se tor pú bli co, aos sal dos de tran sa ções cor ren tes e
do co mér cio ex te ri or, aos in ves ti men tos es tran ge i ros
di re tos e às re ser vas in ter na ci o na is;

B. Po lí ti ca Mo ne tá ria no ter ce i ro tri mes tre de
2001, que se re por ta a evo lu ção dos me i os de pa ga -
men to, nos con ce i tos M1 e M4, e da base mo ne tá ria,

res tri ta e am pli a da, com pa ran do as pre vi sões para o
pri me i ro tri mes tre de 2002 com o re a li za do no ter ce i ro 
tri mes tre de 2001;

C. Po lí ti ca Mo ne tá ria no bi mes tre ou tu bro/no -
vem bro de 2001, que se re por ta à evo lu ção dos mes-
mos agre ga dos mo ne tá ri os de que tra ta o item an te ri -
or, com pa ran do, po rém, as pre vi sões para o quar to
tri mes tre de 2001 com o re a li za do no bi mes tre ou tu -
bro/no vem bro de 2001;

D. Pers pec ti vas para 2002, que ana li sa o com-
por ta men to pro vá vel da de man da agre ga da em ter-
mos de con su mo e in ves ti men to, das ta xas de ju ros,
da cri se ener gé ti ca, do re sul ta do pri má rio do se tor pú-
bli co, da re la ção dí vi da/PIB, do ba lan ço de pa ga men -
tos e da va ri a ção dos ín di ces de pre ços;

E. Me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos agre ga dos
mo ne tá ri os para o pri me i ro tri mes tre e para o ano
2002, for mu la das em con sis tên cia com o re gi me de
me tas para a in fla ção, con si de ran do-se, ain da, o com-
por ta men to pro vá vel de ou tros in di ca do res, como ren-
da na ci o nal, ope ra ções de cré di to e ta xas de ju ros.

II – Aná li se

5. O do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2002:
de zem bro – 2001 tra ça um re su mo da va ri a ção dos
prin ci pa is in di ca do res ma cro e co nô mi cos bra si le i ros
no pe río do de ja ne i ro de 1999 a ou tu bro de 2001 e
apre sen ta as me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos agre-
ga dos mo ne tá ri os para o pri me i ro tri mes tre e para o
ano de 2002. Me re cem re fe rên cia es pe ci al na aná li se
da pro gra ma ção mo ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre
e o ano de 2002, o Qu a dro 3, Pro gra ma ção mo ne tá ria 
para 2002, à fo lha 12, e os Qu a dros 4 e 5, Evo lu ção
dos agre ga dos mo ne tá ri os e Mul ti pli ca dor Mo ne tá rio,
res pec ti va men te, à fo lha 15, que se trans cre vem e
exa mi nam a se guir:

6. O Qu a dro 3 es ti ma a va ri a ção em 12 (doze)
me ses da mé dia dos sal dos diá ri os dos me i os de pa-
ga men tos, no con ce i to mais sim ples, M1 (que cor res -
pon de ao so ma tó rio do pa pel mo e da em po der do pú-
bli co com os de pó si tos à vis ta do pú bli co nos ban cos
co mer ci a is), em 9,1% (nove in te i ros e um dé ci mo por
cen to) no pri me i ro tri mes tre de 2002, e em 15,7%
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(quin ze in te i ros e sete dé ci mos por cen to) em todo o
ano de 2002. O va lor do re fe ri do agre ga do mo ne tá rio
de ve rá si tu ar-se en tre 67,0 e 78,6 bi lhões de re a is em
mar ço, úl ti mo mês do pri me i ro tri mes tre, e en tre 84,6
e 99,3 bi lhões de re a is em de zem bro, úl ti mo mês do
ano. Re la ti va men te ao con ce i to mais am plo de me i os
de pa ga men to, M4 (que in clui, além do pró prio M1, as
apli ca ções do se tor pri va do em fun dos fi nan ce i ros, os
tí tu los, tan to pú bli cos quan to pri va dos, em po der do
mer ca do, e os de pó si tos de pou pan ça), es ti ma-se
uma va ri a ção anu al de 17,3% (de zes se te in te i ros e
três dé ci mos por cen to) no pri me i ro tri mes tre, e de
14,1% (qua tor ze in te i ros e um dé ci mo por cen to) no
ano, com os va lo res si tu an do-se en tre 728,0 e 854,6
bi lhões de re a is em mar ço e en tre 802,6 e 942,2 bi-
lhões de re a is em de zem bro.

7. As es ti ma ti vas re fe ren tes à base mo ne tá ria
res tri ta (que cor res pon de à soma do pa pel mo e da
emi ti do com as re ser vas ban cá ri as) in di cam uma ex-
pan são anu al de 13,3% (tre ze in te i ros e três dé ci mos
por cen to) no pri me i ro tri mes tre, com os va lo res si tu -
an do-se en tre 45,1 e 53,0 bi lhões de re a is em mar ço,
e de 15,1% (quin ze in te i ros e um dé ci mo por cen to)
no ano, com os va lo res si tu an do-se en tre 57,3 e 67,3
bi lhões de re a is em de zem bro. Re la ti va men te à base
mo ne tá ria am pli a da (que in clui, além da base res tri ta, 
os de pó si tos com pul só ri os, em es pé cie, do sis te ma fi-
nan ce i ro no Ban co Cen tral e os tí tu los pú bli cos fe de -
ra is), a va ri a ção anu al pre vis ta é de 20,2% (vin te in te i -
ros e dois dé ci mos por cen to) no pri me i ro tri mes tre,
com va lo res en tre 625,0 e 733,7 bi lhões de re a is em
mar ço, e de 16,4% (de zes se is in te i ros e qua tro dé ci -
mos por cen to) no ano, com os va lo res en tre 694,2 e
814,9 bi lhões de re a is em de zem bro.

8. O Qu a dro 4 com pa ra, re la ti va men te aos mes-
mos agre ga dos mo ne tá ri os, as es ti ma ti vas para o pri-
me i ro tri mes tre e o ano de 2002 com os da dos que se
re gis tra ram no bi mes tre ou tu bro-no vem bro de 2001.
Obser va-se que a mé dia dos sal dos dos dias úte is do
M1 es ti ma da para o pri me i ro tri mes tre de 2002, de
72,8 bi lhões de re a is, é su pe ri or à mé dia re gis tra da
no bi mes tre ou tu bro-no vem bro de 2001, de 68,6 bi-
lhões de re a is, de ven do ele var-se para 92,0 bi lhões
de re a is no de cor rer do ano de 2002. Si tu a ção se me -

lhan te ve ri fi ca-se quan to à base mo ne tá ria res tri ta,
cuja es ti ma ti va para a mé dia dos sal dos dos dias úte-
is no pri me i ro tri mes tre de 2002 é de 49,1 bi lhões de
re a is, su pe ri or ao va lor re gis tra do de 45,6 bi lhões de
re a is no bi mes tre ou tu bro-no vem bro de 2001, com
ten dên cia a ele va ção para 62,3 bi lhões de re a is ao
lon go do ano de 2002. A base mo ne tá ria am pli a da e o
M4 apre sen ta rão idên ti co com por ta men to, ten den do
a ele var-se no pri me i ro tri mes tre e no ano de 2002.

9. Ve ri fi ca-se, do Qu a dro 5, que os mul ti pli ca do -
res da base mo ne tá ria res tri ta (M1/Base res tri ta), das
re ser vas ban cá ri as (Res. banc./Dep. a vis ta) e da
base mo ne tá ria am pli a da (M4/Base am pli a da) não
de ve rão apre sen tar ten dên cia pro nun ci a da de va ri a -
ção em 2002. O mul ti pli ca dor dos me i os de pa ga men -
to (Pa pel Mo e da/M1), de ou tra par te, de ve rá apre sen -
tar uma li ge i ra ten dên cia de ele va ção no pri me i ro tri-
mes tre de 2002, quan do de ve rá ser da or dem de
0,382, ten do re gis tra do o va lor de 0,371 no bi mes tre
ou tu bro/no vem bro de 2001 e con tan do com a es ti ma -
ti va de 0,400 para todo o ano de 2002.

10. As in for ma ções cons tan tes do do cu men to
Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2002: de zem bro – 2001 per mi -
tem con clu ir pela ade qua ção dos ter mos da pro gra ma -
ção mo ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre e o ano de
2002, ple na men te com pa tí ve is com os ob je ti vos go ver -
na men ta is de con ten ção da in fla ção e de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, o que re co men da sua apro va ção.

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 da pro gra ma ção mo ne tá ria
para o pri me i ro tri mes tre e o ano de 2002 com base
no se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2002

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o pri me i ro tri mes tre ano de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta: 
Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria

para o pri me i ro tri mes tre do ano de 2002, nos ter mos
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da Men sa gem Pre si den ci al nº1.454, de 27 de de zem -
bro de 2001.

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

Sala da Co mis são, 26 de ja ne i ro de 2002 – Lú-
cio Alcân ta ra, Pre si den te – José Co e lho – Gil ber to
Mes tri nho – Re la tor ad hoc – Ro ber to Sa tur ni no –
Pa u lo Sou to – Wal deck Orne las – La u ro Cam pos –
Arlin do Por to  – (sem Voto) – Fer nan do Be zer ra –
Ro me ro Juca – Jose Agri pi no – Anto nio Car los
Jú ni or – Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma  – Fran ce -
li no Per re i ra.

PARECER Nº 56, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 679, de 2001

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

Nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral e do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a Se na do ra He lo í -
sa He le na re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia ”in for ma ções so bre a pos si bi li da de
da Chersf pla ne jar a cons tru ção de bar ra gens no
sub-mé dio São Fran cis co“. 

O Re que ri men to nº 679, de 2001, so li ci ta que
se jam res pon di das, di an te da in for ma ção de que a
Chesf pla ne ja cons tru ir de três a qua tro bar ra gens no
sub-mé dio São Fran cis co as se guin tes ques tões: 

”1 – A Chesf está, de fato, pla ne jan do cons tru ir
bar ra gens no sub-mé dio São Fran cis co? Em caso
afir ma ti vo, onde se rão cons tru í das e que áre as atin gi -
rão quan do em fun ci o na men to?; 

2 – Qu an do se rão ini ci a das as obras?;
3 – É pos sí vel ter mos uma có pia dos

pro je tos de cons tru ção das bar ra gens?; 
4 – A Ter ra Indí ge na Tru ká será atin gi da?
5 – Na re gião vive o gru po in dí ge na

Tum ba la lá, que está re i vin di can do o seu re-
co nhe ci men to e, pos te ri or men te, a iden ti fi -
ca ção da ter ra in dí ge na, já ten do la u do an-
tro po ló gi co fa vo rá vel. A área que é re i vin di -
ca da como ter ra in dí ge na será afe ta da? 

6 – Já foi fe i to Re la tó rio de Impac to
So ci o e co nô mi co? Em caso afir ma ti vo, se ria
pos sí vel ter mos uma có pia do mes mo?

7 – Já foi fe i to Re la tó rio de Impac to
Ambi en tal? Em caso afir ma ti vo, se ria pos sí -
vel ter mos uma có pia do mes mo?“

Enfim, o re que ri men to de in for ma ções bus ca di ri -
mir dú vi das so bre a pos si bi li da de ou não da cons tru ção
de bar ra gens no sub-mé dio São Fran cis co pela CHESF.

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 es cla re cer pos sí ve is dú vi das no que se re-
fe re à cons tru ção de bar ra gens por par te da CHESF
no sub-mé dio São Fran cis co.

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 01, 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 679, de 2001, ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.

Sala das Re u niões, Ante ro Paes de Bar ro, Re la tor.

PARECER Nº 57, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 713, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

Nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral e do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, o Se na dor José
Edu ar do Du tra re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio
do Tra ba lho “in for ma ções so bre os pos tos de tra ba -
lho, que fo ram cri a dos por pra zo de ter mi na do, com
ful cro na Lei nº9.601, de 21 de ja ne i ro de 1998, des de 
a sua en tra da em vi gor”.

O Re que ri men to nº 713, de 2001, so li ci ta que
se jam res pon di das, as se guin tes ques tões:

“1 – Qu an tos pos tos de tra ba lho, por pra-
zo de ter mi na do, fo ram cri a dos no País, com
ful cro na Lei nº 9.601, de 21 de ja ne i ro de
1998, des de a sua en tra da em vi gor, adi tan -
do-se à in for ma ção, em ter mos per cen tu a is, o
tem po de pres ta ção de ser vi ços con tra ta dos?;

2 – Espe ci fi car os da dos so li ci ta dos no
item an te ri or, ta bu lan do-os por Esta dos, por ca-
te go ri as eco nô mi cas e ca te go ri as pro fis si o na is
en vol vi das, men ci o nan do, ou tros sim, tra tar-se
de acor do ou con ven ção co le ti va de tra ba lho;

3 – Escla re cer, quan to aos ins tru men tos 
nor ma ti vos men ci o na dos no item an te ri or,
seus res pec ti vos pe río dos de vi gên cia e even-

00852 Qu ar ta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tu a is pror ro ga ções ou ma nu ten ções de dis po -
si ções con ven ci o na is ati nen tes em acor dos
ou con ven ções co le ti vas pos te ri o res.

Enfim, o re que ri men to de in for ma ções bus ca in-
for ma ções acer ca dos efe i tos le ga is de ri va dos da Lei
nº 9.601/98 no que se re fe re a cri a ção de pos tos de
tra ba lho sob a for ma de con tra ta ção tem po rá ria.

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 ava li ar a efi cá cia des se di plo ma le gal, ave-
ri guan do tam bém o en vol vi men to e o em pe nho das
par tes en vol vi das nas re la ções de tra ba lho, por suas
re pre sen ta ções sin di ca is, no efe ti vo im ple men to des-
te dis po si ti vo le gal em apre ço.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es ta -
be le ci do nos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que tra tam
dos pe di dos de 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 713, de
2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho.

Sala das Re u niões, Ante ro Paes de Bar ro, Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –

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

res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Pro-
pos ta de Fis ca li za ção e Con tro le nº 2, de 2001, dos
Se na do res Antô nio Car los Va la da res e Ro ber to Sa-
tur ni no, que pro põe a apu ra ção de de nún cia re la ci o -
na da à mo vi men ta ção fi nan ce i ra sus pe i ta re a li za da
no pe río do da cam pa nha ele i to ral de 1998, no Esta do
de Ser gi pe, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, de
acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254
do Re gi men to Inter no, fi ca rá so bre a mesa pelo pra zo
de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por
um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que a ma-
té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (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 De cre to Le gis la ti vo nº 03, de 2002, que apro va 
a “Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao pri me i ro tri-
mes tre do ano de 2002”, cujo pa re cer foi lido an te ri or -
men te, cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria da pró xi ma quin ta-fe i ra, dia 28, nos ter mos do
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no,

quan do po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer -
ra men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

OF. nº 104/01-CI

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te, 
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni -

co a Vos sa Exce lên cia, que esta Co mis são apro vou o
Pro je to de Lei do Se na do nº 150, de 2001, que “Dis-
põe so bre a Lei nº5.917, de 10 de se tem bro de 1973,
(aces so do Por to de ca pu a ba à BR-262/ES)”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Alber to Sil va Pre-
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com re fe rên cia ao ex pe di en te lido an te ri or -
men te, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men -
to Inter no, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que
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 150, de
2001, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

Ofi cio nº 04 /GP

Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 2002.

Se nhor Pre si den te,
Em vis ta do que de ter mi na o in ci so I do ar ti go 5º

da Lei nº 10.028 de 19 de ou tu bro de 2000, en ca mi -
nho a Vos sa Exce lên cia o Re la tó rio de Ges tão Fis cal
– ins ti tu í do pela Lei Com ple men tar nº 101, ar ti go 54,
in ci so III – re fe ren te ao exer cí cio de 2001. – Mi nis tro
Mar co Au ré lio Pre si den te.

PORTARIA Nº 11, DE 29 DE JANEIRO DE 2002

O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no
uso de suas atri bu i ções e com base no in ci so III e no
pa rá gra fo úni co do ar ti go 54 da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000,

Re sol ve: 
Art. 1º Tor nar pú bli co o Re la tó rio de Ges tão Fis-

cal re fe ren te ao exer cí cio de 2001, cons tan te dos ane-
xos a esta Por ta ria. 

Art. 2º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Mi nis tro Mar co Au ré lio Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 e será ane xa da
ao pro ces sa do do Ofí cio nº 8, de 2001-CN.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 25, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, na for ma do art. 222 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a apre sen ta ção de Voto
de Con gra tu la ções à Di re ção da Con gre ga ção das
Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção, em Nova Tren-
to, em San ta Ca ta ri na, e à Nun ci a tu ra Apos tó li ca do
Va ti ca no, em Bra sí lia, pelo anún cio fe i to pelo Papa
João Pa u lo II da ca no ni za ção da be a ta Ama bi le Lú cia
Vi sen te i ner, Ma dre Pa u li na.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Vas co Fur lan, Se na dor.

PRONUNCIAMENTO DO
SR. SENADOR VASCO FURLAM

Se nhor Pre si den te, no bres mem bros des ta Casa,
como re pre sen tan te de San ta Ca ta ri na no Se na do Fe-
de ral e co nhe cen do o povo de Ti ju cas, na Gran de Flo ri -
a nó po lis, não po de ria de i xar de re gis trar o anún cio fe i to
há al gu mas ho ras pelo Pon tí fi ce João Pa u lo II, por in ter -
mé dio do qual Sua San ti da de ofi ci a li zou a san ti fi ca ção
da Ma dre Pa u li na e mar cou a data do even to para o dia
19 de maio, quan do, na lo ca li da de de Ví go lo, o san tuá -
rio er gui do em hon ra aque la San ta es ta rá em fes ta,
como em fes ta es ta rão tam bém San ta Ca ta ri na e o Bra-
sil, já que se tra ta da nos sa pri me i ra san ta.

Se nho ras se na do ras, se nho res se na do res, não
nos cabe aqui co men tar os por quês de o nos so País,
com 120 mi lhões de ca tó li cos, só ago ra, após qui-
nhen tos anos, po der co lo car em seus al ta res um san-
to aqui vi vi do. Aliás, em vi si ta à Ca pi tal ca ta ri nen se
em 1991, quan do be a ti fi cou Ama bi le Lú cia Vi sen te i -
ner, a nos sa Ma dre Pa u li na, Sua San ti da de João Pa u -
lo II, dis se, com in te li gên cia e pers pi cá cia, que o Bra-
sil pre ci sa va de “mu i tos san tos”...

Pen so que o Papa não se re fe ria ape nas a Frei
Gal vão a Pa dre Anchi e ta, à Irmã Lin dal va, a Pa dre
Lins, à Irmã Dul ce ou a João Poz zo bon, nos sos ca no -
ni zá ve is mais co ta dos.

Fe i to este bre ve, po rém his tó ri co, re gis tro, apro ve i -
to para pro por à Pre si dên cia o en vio de cum pri men tos à
Di re ção da Con gre ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la da
Con ce i ção, em Nova Tren to, e de men sa gem for mal à
Nun ci a tu ra Apos tó li ca do Va ti ca no, em Bra sí lia.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nos ter mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to
Inter no, o re que ri men to lido será des pa cha 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, uma
vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254
do Re gi men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so
ali pre vis to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo das
se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 115, de 2000 –
Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Osmar Dias,
que es ta be le ce me ca nis mos de ges tão or ça men tá ria
obri ga tó ria e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 194, de 2000 –
Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Ca sil do Mal-
da ner, que obri ga a União a res sar cir to das as par ce -
las per ten cen tes ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni -
cí pi os – FPM e ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos 
e Dis tri to Fe de ral – FPE que fo ram re ti das du ran te a
vi gên cia do Fun do de Esta bi li za ção Fis cal – FEF e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 1.841/2001,
de 13 de de zem bro úl ti mo, do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do as in for ma ções pres ta das pela
Uni da de Téc ni ca da que le Tri bu nal, em aten di men to
às con clu sões do Pa re cer nº 1.117, de 2001, da Co-
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, so bre o Avi so nº
64, de 2000.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do re-
fe ri do Avi so, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
trole.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 92/2002, na ori gem, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 21/2002 – TCU (Ple ná -
rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, e, ain da, có pia da De ci são nº 232/98 –
TCU (Ple ná rio), re fe ren tes às so li ci ta ções cons tan tes
do Pa re cer nº 1.225/2001, da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le, so bre a Pro pos ta de Fis ca li za ção e
Con tro le nº 2, de 1999.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da re fe ri -
da Pro pos ta, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

São li dos os se guin tes:
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Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre-

si dên cia, os Se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi so ria:

MP nº: 30 pu bli ca ção DOU: 14-2-2
Assun to: Insti tui o Pro gra ma Bol sa-Ren da para

aten di men to a agri cul to res fa mi li a res atin gi dos pe los
efe i tos da es ti a gem nos Mu ni cí pi os em es ta do de ca-
la mi da de pú bli ca ou si tu a ção de emer gên cia, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Se na dor Luiz Pon tes
Su plen te: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima
Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2002. – Se na dor Ge-

ral do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre-

si dên cia, os Se na do res do Blo co PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP nº: 33 pu bli ca ção DOU: 20-2-2
Assun to:  Dis põe so bre os Sis te mas Na ci o na is de

Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge -
na, cria a Agên cia Fe de ral de Pre ven ção e Con tro le de
Do en ças – APEC, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Se na dor Be ní cio Sam pa io
Su plen te: Se na dor Lú cio Alcân ta ra
Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Se na dor Ge-

ral do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 010/02-LPSDB

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de subs ti tu ir o Se na -
dor Ge ral do Meio pelo Se na dor  Ante ro Paes de Bar-
ros, como ti tu lar na com po si ção do Blo co PSDB/PPB,
na 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, ou vin do-se, para tan to, Go ver na do res de
Esta dos, Se cre tá ri os de Se gu ran ça Pú bli ca, Co man -
dan tes das Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res, Di re to res de Pre-
sí di os e ou tros es pe ci a lis tas e au to ri da des li ga dos à
área e re qui si tan do-se có pia de to das as pro po si ções
em tra mi ta ção em am bas as Ca sas, para con so li -
dá-las em uma úni ca pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção ou em um úni co pro je to de lei con for me o caso,
com vis ta a uma tra mi ta ção em rit mo ace le ra do tan to
na Câ ma ra como no Se na do.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do Blo co
PSDB/PPB.

OF.PSDB/I/Nº 82/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia o

De pu ta do Ba sí lio Vil la ni, como mem bro ti tu lar, e o De-
pu ta do Pa u lo Fe i jó, como mem bro su plen te, para in-
te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº18/01, que “dis põe so-
bre sub ven ções ao pre ço e ao trans por te do ál co ol
com bus tí vel e sub sí di os ao pre ço do gás li que fe i to de
pe tró leo – GLP, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti -
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí-
der do PSDB.

OF.PSDB/I/Nº 85/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia
o De pu ta do Arman do Abí lio, como mem bro ti tu lar, e
o De pu ta do Luiz Car los Ha uly, como mem bro su-
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al
des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 25/01,
que “dis põe so bre a tri bu ta ção dos pla nos de be ne -
fí ci os de ca rá ter pre vi den ciá rio”, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

OF.PSDB/I/Nº 88/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia
o De pu ta do André Be nas si, como mem bro ti tu lar, e
o De pu ta do He le nil do Ri be i ro, como mem bro su-
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al
des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 27/01,
que “dis põe so bre in fra ções pe na is de re per cus são
in te res ta du al ou in ter na ci o nal que exi gem re pres são 
uni for me, para os fins do dis pos to no in ci so I do § 1º
do art. 144 da Cons ti tu i ção”, em subs ti tu i ção aos an-
te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.
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OF. PSDB/I/Nº 91/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia
o De pu ta do Men des Tha me, como mem bro ti tu lar, e
o De pu ta do Jor ge Wil son, como mem bro su plen te,
para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 29/01, que “dis-
põe so bre a au to ri za ção para a cri a ção do Mer ca do
Ata ca dis ta de Ener gia Elé tri ca – MAE, pes soa ju rí di -
ca de di re i to pri va do, e dá ou tras pro vi dên ci as”,em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

OF.PSDB/I/Nº 94/2002

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia
o De pu ta do Xico Gra zi a no , como mem bro ti tu lar, e
o De pu ta do Car los Ba ta ta, como mem bro su plen te,
para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 30/01, que “ins-
ti tui o Pro gra ma Bol sa-Ren da para o aten di men to a
agri cul to res fa mi li a res atin gi dos pe los efe i tos da es ti -
a gem nos Mu ni cí pi os em es ta do de ca la mi da de pú-
bli ca ou si tu a ção de emer gên cia, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca -
dos.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

OF. Nº 019/2002-GSRCAL

Bra sí lia 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

So li ci to os prés ti mos de Vos sa Exce lên cia no
sen ti do de de ter mi nar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
para re pu bli ca ção do PLS nº 15/2002, de mi nha au-
to ria, para fa zer cons tar al te ra ções ne ces sá ri as ao
mé ri to do pro je to.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2002

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI),
para ta xis tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.989, de 1995, al te ra -

do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 6 de de zem bro de
1996, e res ta u ra do pela Lei nº 10.182, de 12 de fe ve -
re i ro de 2001, pas sa vi go rar com a se guin te re da ção.

“..........................................................”
“Art. 2º O be ne fí cio de que tra ta o art.

1º po de rá ser re a pli ca do na aqui si ção de
novo ve í cu lo, a ál co ol ou ga so li na, sem pre
que sua uti li za ção te nha sido, no mí ni mo, de
três anos”.

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

Jus ti fi ca ção

O que se pre ten de com essa pro po si ção é sa-
nar uma gra ve in jus ti ça e es ta be le cer um cor re to
me ca nis mo que pos si bi li te aos mo to ris tas de taxi
con ti nu a rem exer cen do as suas pro fis sões, con si de -
ra das de re le van te in te res se pú bli co.

Tra ta-se de dar efi cá cia eco nô mi ca e so ci al ao
acer ta do in cen ti vo con ce di do a essa ca te go ria, de
isen ção do pa ga men to do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de au to mó ve is
des ti na dos aos ser vi ços de trans por te de pas sa ge i -
ros.

O Po der Pú bli co ao re co nhe cer a im por tân cia
e o di re i to de tal be ne fí cio, não o con sa grou de ma-
ne i ra cor re ta, pois, li mi tou a sua va li da de tem po ral -
men te, acar re tan do sé ri os pre ju í zos eco nô mi co-so -
ci a is ao País e aos mo to ris tas de táxi.

Há de se res sal tar que é in con ce bí vel in vi a bi li -
zar o tra ba lho de um pai de fa mí lia, que exer ce a
pro fis são de mo to ris ta de taxi há vá ri as dé ca das,
pelo sim ples fato de que a le gis la ção não per mi te
que ele pos sa re no var ou subs ti tu ir o seu ins tru men -
to de tra ba lho, tan tas ve zes quan to ne ces sá ri as.

É im pres cin dí vel por tan to, que o le gis la dor ve-
nha ao en con tro dos an se i os de mi lha res de pro fis -
si o na is des sa ca te go ria, que, após anos de de di ca -
do tra ba lho, en con tram-se de sem pre ga dos ou im-
pos si bi li ta dos de re no var ou com prar o úni co ins tru -
men to de sua sub sis tên cia.

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  27 00861

    177FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Além de to dos es ses ar gu men tos, po de ría mos
acres cen tar a im pe ri o sa ne ces si da de de re no va ção
da fro ta como fa tor de se gu ran ça dos usuá ri os, dos
tran se un tes e dos pró pri os mo to ris tas, sem fa lar mos 
da ob ser vân cia às dis po si ções do Có di go de Trân si -
to Bra si le i ro – CTB, bem como no im pac to eco nô mi -
co da me di da.

Assim, res guar dan do o in ter va lo de três anos
en tre uma com pra e ou tra, es ta re mos evi tan do abu-
sos.

Espe ro con tar com o apo io dos no bres Pa res
para dar mos efi cá cia e re co lo car mos no mer ca do
mi lha res de pro fis si o na is que, sem essa isen ção,
não po dem sus ten tar as suas fa mí li as e aten der à
po pu la ção com o trans por te re mu ne ra do de pas sa -
ge i ros.

Sala das Ses sões,   de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940(*)

Có di go Pe nal.

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

Art. 29. Quem, de qual quer modo, con cor re
para o cri me in ci de nas pe nas a este co mi na das, na
me di da de sua cul pa bi li da de.

§ 1º Se a par ti ci pa ção for de me nor im por tân -
cia, a pena pode ser di mi nu í da de um sex to a um
ter ço.

§ 2º Se al gum dos con cor ren tes quis par ti ci par 
de cri me me nos gra ve, ser-lhe-á apli ca da a pena
des te; essa pena será au men ta da até me ta de, na hi-
pó te se de ter sido pre vi sí vel o re sul ta do mais gra ve.

Cir cuns tân ci as in co mu ni cá ve is.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de fe re a so li ci ta ção.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, nos ter mos re gi men -

ta is, so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri ção para uma co-
mu ni ca ção ina diá vel, no tem po opor tu no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, pela or dem, re que i ro a mi nha ins-
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel em se gun do 
lu gar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, pela or dem., da mes ma for ma, em
ter ce i ro lu gar, re que i ro a mi nha ins cri ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem, re que i ro a mi nha ins cri ção
em quar to lu gar, caso al gum dos Srs. Se na do res
seja cha ma do a com pa re cer a al gum Mi nis té rio ou
ao Pa lá cio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Se-
bas tião Ro cha e Ca sil do Mal da ner es tão ins cri tos
para fa lar na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, de
acor do com o que pre vê o art. 158, § 2º, do Re gi -
men to Inter no.

Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª pode fi car tran-
qüi lo, pois, se hou ver opor tu ni da de, con ce de re mos
a pa la vra a V. Exª, com mu i to pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, 
Se na dor Be ní cio Sam pa io, por ces são do Se na dor
Luiz Otá vio.

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, o Esta-
do do Pi a uí tem 250 mil Km² e apro xi ma da men te
2.540km de es tra das fe de ra is pa vi men ta das. Qu a se
to das fo ram cons tru í das en tre 1971 e 1982, por tan to 
com ven ci men to de sua vida útil.

De vi do à sua si tu a ção ge o grá fi ca, no meio nor-
te e nor des te do Bra sil, cir cu lam ve í cu los dos Esta-
dos do Ma ra nhão, To can tins, Pará, Ce a rá, Per nam -
bu co, Ba hia e ou tros, em ro tas re gi o na is ou em di re -
ção ao Sul do País. Ênfa se para o trans por te de car-
gas e pas sa ge i ros, com ôni bus ou ca mi nhões de
peso mu i to ele va dos, que des tro em o as fal to já ven-
ci do, no ta da men te nes te pe río do do ano, pela ocor-
rên cia da tem po ra da de chu vas. Acres cen te-se o
fato de que a fal ta de ba lan ça per mi te a pas sa gem
de car gas com peso ex ce den te ao per mi ti do, agra-
van do o pro ces so de de te ri o ra ção.

Des sa for ma, a si tu a ção da ma i o ria das es tra -
das do meu Esta do é de plo rá vel, in dig na e re vol ta
quem di ri ge, co lo ca em ris co a vida dos pas sa ge i ros
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de au to mó ve is e con tri bui para a gran de ele va ção do
fre te dos trans por tes ro do viá ri os, pela ma jo ra ção do
cus to de ma nu ten ção e o pre co ce des gas te dos ve í -
cu los. Tais fa tos tam bém ocor rem com mais pro pri e -
da de nos ve í cu los me no res, no ta da men te mais frá ge -
is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci tei
ao ago ra ex tin to por de cre to De par ta men to Na ci o nal 
de Estra das de Ro da gem do meu Esta do um re la tó -
rio atu al da si tu a ção. Alguns tre chos co nhe ço-os
pes so al men te ao di ri gir em re cen tes vi a gens ao li to -
ral e à re gião do Mé dio Par na í ba. É de sa ni ma dor o
qua dro. A BR-020, di vi sas BA-PI e PI-CE, tem
180km em es ta do pre cá rio, de uma ex ten são de
441km. A BR-135, (Eli seu Mar tins, di vi sa PI-BA),
tem 170km em es ta do pés si mo e ruim e 160km em
si tu a ção ape nas re gu lar, de um to tal de 603km.
Entre Bom Je sus e Re den ção do Gur guéia, pra ti ca -
men te a es tra da ine xis te. A BR-230, di vi sa CE-PI e
di vi sa PI-MA, tem 53km em si tu a ção pre cá ria, de
158km. A BR-316 tem 70km de es tra da ruim e
90Km em si tu a ção ape nas re gu lar, com bu ra cos es-
par sos e pro fun dos en tre Ga tu ri a no, Oe i ras, Na za ré
e Flo ri a no. Na re gião de Mar co lân dia, na di vi sa com
o Esta do de Per nam bu co, são 47km em es ta do pés-
si mo. A BR-343 tem inú me ros bu ra cos en tre Bu ri ti
dos Lo pes e Pi ra cu ru ca, na ci da de de Pi ri pi ri, na
che ga da de Cam po Ma i or e en tre esta ci da de e Te-
re si na, ca pi tal do Esta do. São as sim tam bém os tre-
chos en tre Te re si na, Água Bran ca e Ama ran te (BR
343) e Esta ca Zero – Pi cos (BR 316). A BR-404 tem
si tu a ção pre cá ria en tre as ci da des de Pe dro II e di vi -
sa PI-CE, numa ex ten são de 32km.

Por úl ti mo, a ro do via BR-407-PI, com ex ten são 
de 189km, tem si tu a ção pre cá ria de Ja i cós – pas-
san do por Pa u lis ta na – até Afrâ nio, no Esta do de
Per nam bu co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são
1.300km em es ta do pés si mo, ruim e re gu lar, com
gran de e des fa vo rá vel re per cus são ne ga ti va no
trans por te de pas sa ge i ros e car gas. As chu vas no
Pi a uí vão até o iní cio de maio, e o qua dro, cer ta -
men te, agra var-se-á.

Há, ain da, um fato mais sé rio e pre o cu pan te:
res tam, do Orça men to Ge ral da União de 2001,
R$15 mi lhões para a con ser va ção e R$7,5 mi lhões
para a res ta u ra ção das mes mas. Os re cur sos têm
data li mi te para li qui da ção até 31 de mar ço de 2002,
por de ter mi na ção do De cre to Pre si den ci al nº 4.049,
e não há tem po há bil para sua uti li za ção, em vir tu de 
da ocor rên cia de chu vas e trâ mi tes bu ro crá ti cos li ci -

ta tó ri os. É ina ce i tá vel e ini ma gi ná vel que o meu
Esta do de i xe de uti li zá-los e os de vol va à União.
Faz-se ne ces sá rio que o Go ver no Fe de ral e o Mi nis -
té rio dos Trans por tes dêem uma so lu ção de fi ni ti va
para esse im pas se, re sol ven do sa tis fa to ri a men te a
ques tão.

Re gis tro, aqui, ma ni fes ta ções an te ri o res de
Par la men ta res do meu Esta do, des ta can do os Se-
na do res Fre i tas Neto, Hugo Na po leão e Alber to Sil-
va, além do De pu ta do João Hen ri que Sou sa.

So li ci tei, por ofí cio, ao Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, ao Mi nis tro dos Trans por tes e ao Mi nis tro 
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão que ado tem
pro vi dên ci as ime di a tas no sen ti do de que se pos sa
pror ro gar a per mis são para uti li za ção dos re cur sos
de Res ta u ra ção e Con ser va ção das Estra das do
Esta do do Pi a uí.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor 
Be ní cio Sam pa io, V. Exª me per mi te um apar te?

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – No mo-
men to opor tu no, Se na dor Be ní cio Sam pa io, V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Gil vam Bor ges.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Por uma
ques tão de hi e rar quia e res pe i to, por sua ex pe riên -
cia, gos ta ria de dar pri o ri da de ao Se na dor Ma gui to
Vi le la.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Agra de -
ço a gen ti le za pe cu li ar do no bre Se na dor Gil vam
Bor ges, mas, na re a li da de, S. Exª é o Se na dor mais
ex pe ri en te, com uma vida pú bli ca de mu i to su ces so.
Gos ta ria de pa ra be ni zar o Se na dor Be ní cio Sam pa -
io por esse pro nun ci a men to. Pen so que to dos os
Se na do res da Re pú bli ca de ve ri am ocu par a tri bu na
do Se na do e de nun ci ar esse es cân da lo, esse des-
ca so e essa ir res pon sa bi li da de que es tão acon te -
cen do no Bra sil. V. Exª fa lou de 1.300km to tal men te
da ni fi ca dos no seu Esta do. Ago ra, ima gi ne mos o
que está acon te cen do no Bra sil: em Go iás, no Mato
Gros so e em to dos os Esta dos bra si le i ros. Pró xi mo
a mi nha ci da de, Ja taí, na BR-364, ca mi nhões es tão
ato lan do no as fal to, algo nun ca vis to no Esta do, por-
que há bu ra cos e cra te ras enor mes. Isso é fal ta de
pre ven ção, de pla ne ja men to e de Go ver no, por que
aque le que de i xa as es tra das fi ca rem na si tu a ção
em que es tão não pode ser Go ver no. É o mes mo

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  27 00863

    179FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



que um mé di co de i xar fal tar soro no hos pi tal: é mor-
te na cer ta. E quan tos e quan tos mil bra si le i ros já
mor re ram nos úl ti mos anos? To dos os anos ve nho a
essa tri bu na dez, quin ze, vin te, trin ta ve zes para de-
nun ci ar es ses fa tos. Hoje, Se na dor tem ver go nha de
tran si tar de car ro em qual quer es tra da bra si le i ra,
pois, se for re co nhe ci do como tal, ar ris ca-se a ser
va i a do. O povo não en ten de que aqui apro va mos o
Orça men to, que nele cons tam ver bas, mas que, in-
fe liz men te, elas não são apli ca das. Bu e i ros ro dan -
do, pon tes e as fal tos sen do se pa ra dos, tudo isso é
re sul ta do da fal ta de ma nu ten ção e de pre ven ção,
sem fa lar na si na li za ção. Não exis te si na li za ção,
não exis te re cu pe ra ção, não exis te re ca pe a men to
nas es tra das fe de ra is, um pa tri mô nio enor me e va li -
o so do País que não po de ria es tar nes sa si tu a ção.
Eu gos ta ria de cum pri men tá-lo e de con ci tar to dos
os Se na do res a as so mar à tri bu na co ra jo sa men te,
exi gin do des se Go ver no mais res pon sa bi li da de com
as es tra das bra si le i ras, em que es tão mor ren do,
todo dia, ir mãos nos sos. O fre te está sen do ele va -
do, tor nan do os nos sos pro du to res me nos com pe ti ti -
vos, e car ros e ca mi nhões es tão sen do da ni fi ca dos.
Fica mu i to mais caro para o Go ver no de i xar as es-
tra das como es tão, ao in vés de con ser vá-las, si na li -
zá-las, re ca peá-las, dan do-lhes con di ções de tra fe -
ga bi li da de. Por ca u sa dis so, o hos pi tal Sa rah Ku-
bits chek está lo ta do de te tra plé gi cos e pa ra plé gi cos. 
Qu an to essa si tu a ção não cus ta ao País, mes mo
sem con tar mos as in de ni za ções, as apo sen ta do ri as
e as pen sões? Esse pro ble ma deve ser tra ta do da
mes ma for ma com que V. Exª o está en ca ran do da
tri bu na do Se na do. Pa ra béns a V. Exª! Que to dos
nós, Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, co bre mos,
re al men te, com ri gi dez, a me lho ria das es tra das fe-
de ra is do Bra sil! Mu i to obri ga do.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Pen so exa-
ta men te como V. Exª.

Ouço o apar te do Se na dor Gil vam Bor ges.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor 
Be ní cio Sam pa io, é per ti nen te, opor tu na e pro vi den -
ci al a sua fala, nes ta tar de, no Se na do Fe de ral. Não
se pode fa lar em de sen vol vi men to sem se fa lar em
ma lha ro do viá ria fe de ral, em ma lha fer ro viá ria, em
hi dro vi as, em por tos e ae ro por tos. Há um ve lho di ta -
do que diz que se co nhe ce o pre fe i to pe los bu ra cos
da ci da de. Assim, tam bém se co nhe ce um Go ver no
pela ma lha ro do viá ria fe de ral. É fun da men tal para o
País não só o es co a men to da nos sa pro du ção e das
nos sas ri que zas, mas tam bém o trân si to de pas sa -

ge i ros. Como o Se na dor Ma gui to Vi le la co men tou, o
que ocor re é uma ver go nha para o Bra sil. É ver da -
de, Se na dor Be ní cio Sam pa io, que os Go ver nos se
su ce dem e que não po de mos atri bu ir ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que os ma les to ta is e pro fun dos do
su ca te a men to das nos sas ro do vi as fe de ra is. Os Go-
ver nos an te ri o res tam bém fo ram ne gli gen tes com a
de man da do País por obras es tra té gi cas e so ci a is.
Há um cla mor mu i to gran de, o País ain da se or ga ni -
za, e um tri bu no como V. Exª, com a sua pos tu ra,
com a pu jan ça da sua ora tó ria, ex pres sa ao povo
bra si le i ro uma pre o cu pa ção com a ma lha ro do viá ria
fe de ral, o que é mu i to opor tu no, Se na dor Be ní cio
Sam pa io. Nós, seus Co le gas, que o ad mi ra mos, sa-
be mos da sua in te gri da de mo ral e do seu com pro -
mis so com este País e, prin ci pal men te, com o seu
Esta do. Em to das as suas con ver sas, em to das as
suas ações po lí ti cas, aqui e no Con gres so Na ci o nal, 
na Espla na da dos Mi nis té ri os, de cem pa la vras, oi-
ten ta e cin co são so bre o seu Esta do, o Pi a uí. Por-
tan to, or gu lha-nos mu i to ou vir um pro nun ci a men to
seu, por que, na sua ima gem, vejo Jus ce li no Ku bits -
chek, que, há mu i tos anos, já di zia que de sen vol vi -
men to se faz com es tra das, com pon tes e com por-
tos. E, hoje, V. Exª traz um tema de fun da men tal im-
por tân cia. No bre Se na dor, para não to mar mais o
tem po de V. Exª, re ce ba um for te abra ço e mi nhas
con gra tu la ções pelo pro nun ci a men to opor tu no e sé-
rio que faz na tar de de hoje, brin dan do o Se na do
Fe de ral e os seus no bres Pa res. Deus pro te ja V.
Exª e lhe dê mais pa ciên cia do que já tem!

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Pois não, Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na -
dor Be ní cio Sam pa io, V. Exª traz a esta Casa um
dos te mas mais pal pi tan tes do mo men to, o qual diz
res pe i to a to dos nós bra si le i ros que tra fe ga mos pe-
las es tra das na ci o na is. Go iás apla u de V. Exª por
esse pro nun ci a men to, já que 90% da eco no mia do
meu Esta do, além da mo vi men ta ção das pes so as,
se faz por in ter mé dio das ro do vi as. Go iás, como
sabe V. Exª, é um Esta do me di ter râ neo. De pen de -
mos, de for ma vi tal, das nos sas ro do vi as. Con gra tu -
lo-me com V. Exª, as sim como o povo go i a no, pe las
re cla ma ções e pe los ape los fe i tos por V. Exª para
que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, o Mi nis tro
dos Trans por tes e o Mi nis tro da Agri cul tu ra in ter fi -
ram ur gen te men te para a re so lu ção do pro ble ma
das nos sas es tra das. De iní cio, que se faça pelo me-
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nos uma ope ra ção tapa-bu ra co, para, de po is, fa-
zer-se uma re es tru tu ra ção con sis ten te nes sas ro do -
vi as. Fi ze mos a nos sa par te: vo ta mos fa vo ra vel men -
te a um fun do para a con ser va ção das es tra das.
Ago ra, cre io eu, está na hora de o Mi nis tro da Fa-
zen da, Sr. Pe dro Ma lan, do Mi nis tro do Pla ne ja men -
to e de Mi nis tros de to das as áre as olha rem para a
ques tão das ro do vi as. Para V. Exª ter uma idéia, no
meu Esta do, ao pre ço de cada saca foi acres ci do
um real, de vi do ao trans por te. O que an tes cus ta va
R$1,60 pas sou para R$2,20. O trans por te da to ne la -
da de soja so freu al te ra ção, pas san do de R$18,00
para R$32,00. As car re tas que fa zi am o trans por te
da nos sa pro du ção agrí co la – que re pre sen ta 10%
do ren di men to da pro du ção agrí co la na ci o nal – não
que rem mais ir a Go iás para fa zer o trans por te. É
uma di fi cul da de imen sa. Por isso apro ve i to o pro-
nun ci a men to de V. Exª para fa zer um ape lo, com V.
Exª, e aci ma dos par ti dos po lí ti cos, a fa vor dos agri-
cul to res, que no mo men to efe tu am suas co lhe i tas:
que a Pre si dên cia da Re pú bli ca as su ma, com res-
pon sa bi li da de, a so lu ção do pro ble ma das es tra das
bra si le i ras. Que se faça um mu ti rão para so cor rer os
agri cul to res, que não con se guem mais es co ar seus
pro du tos por meio das es tra das do nos so Esta do.
Mu i to obri ga do, Se na dor Be ní cio Sam pa io.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Eu é que agra de ço, Se na dor Ma u ro Mi ran da, e in-
cor po ro o seu ape lo à mi nha fala.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en cer ro
la men tan do que as ações aqui pro pos tas se jam
ape nas pa li a ti vas. No pró xi mo ano o as sun to vol ta rá
à tona e à dis cus são. Ape nas ta par bu ra cos, de for-
ma in cor re ta e não es tra ti fi ca da, não é so lu ção de fi -
ni ti va. Esti mam-se gas tos da or dem de R$120 mi-
lhões para a com ple ta res ta u ra ção dos 1.300 qui lô -
me tros de es tra das do Pi a uí. La men ta vel men te é
utó pi co ima gi nar que isso pos sa ocor rer a cur to ou
mé dio pra zo. 

Espe ro, no en tan to, que as so li ci ta ções aqui fe-
i tas ve nham con tri bu ir, se aten di das, para mi ni mi zar
o des res pe i to à dig ni da de e à ci da da nia dos bra si le i -
ros que tra fe gam pe las es tra das do Esta do do Pi a uí.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos, Se na -
dor Ro me ro Jucá.

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 re gis trar um dado ex tre ma -
men te im por tan te para o País e que de mons tra in-
clu si ve o acer to do Con gres so Na ci o nal quan do
apro vou, nas duas Ca sas, ra pi da men te, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal.

O jor nal O Esta do de S.Pa u lo pu bli cou ma té -
ria, nes ta se ma na, sob o tí tu lo: “Se tor pú bli co deve
me nos. Nú me ros do Se na do mos tram que pre fe i tos
e go ver na do res to mam me nos em prés ti mos.” Este é
o re tra to fiel do que pas sa a ocor rer no ser vi ço pú bli -
co bra si le i ro: me nos en di vi da men to, mais con tro le
fis cal, mais res pon sa bi li da de dos go ver nan tes e, por
isso mes mo, me nos in fla ção e mais atu a ção em prol
da co mu ni da de.

Para que V. Exªs te nham uma idéia, a União,
em 2000, to mou R$6,4 bi lhões; em 2001, R$4,798
bi lhões. As es ta ta is, R$1,208 bi lhão em 2000; em
2001, R$798 mi lhões; Esta dos, R$4,359 bi lhões em
2000, e ape nas R$1,866 bi lhão em 2001, e Mu ni cí -
pi os, R$659 mi lhões em 2000 e ape nas R$115 mi-
lhões em 2001. Por tan to, uma re du ção, prin ci pal -
men te nos Esta dos e Mu ni cí pi os, mu i to gran de. 

O ar ti go de mons tra o acer to e tece co men tá ri -
os so bre as atu a ções dos Mi nis tros da área eco nô -
mi ca e do Con gres so Na ci o nal.

Qu e ro re gis trar e enal te cer esse re sul ta do di-
zen do, com mu i ta tran qüi li da de, que acer ta mos quan-
do apro va mos a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, pois
ela cria uma nova re a li da de na Admi nis tra ção Pú bli ca 
bra si le i ra, na for ma de go ver nar, no Bra sil e, sem dú-
vi da ne nhu ma, a cada ano se rão con subs tan ci a dos
os seus re sul ta dos po si ti vos.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção do ar ti go por
mim men ci o na do nos Ana is da Casa, lou van do o re-
sul ta do des sa pes qui sa que de mons tra que o Bra sil
ca mi nha, efe ti va men te, para uma res pon sa bi li da de
fis cal que re per cu ti rá na me lho ria da vida do povo bra-
si le i ro.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(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) – 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.

V. Exª terá vin te mi nu tos para fa zer o seu pro-
nun ci a men to, no bre Se na dor.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – 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, ve nho a esta
tri bu na para co mu ni car que es tou de i xan do o meu
Par ti do. É com mu i to pe sar e com mu i ta tris te za que
es tou de i xan do o PSB, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
ao qual fi li ei-me em 1960. Ten do sido o meu pri me i ro
Par ti do, pre ten dia que fos se o úl ti mo da mi nha vida
po lí ti ca. 

Entre tan to, Sr. Pre si den te, não pos so con ti nu ar
con vi ven do com um pen sa men to, com uma opi nião e
com uma de ci são do Par ti do que só não é unâ ni me
por ca u sa da mi nha pre sen ça – pas sa a ser unâ ni me
com a mi nha sa í da – e que, a meu ju í zo, muda a na tu -
re za do Par ti do e des cum pre uma de suas mis sões,
de suas fun ções mais im por tan tes.

O PSB sem pre foi um par ti do de qua dros mu i to
res pe i ta dos, que teve enor me im por tân cia na for ma -
ção da opi nião pú bli ca do País pre ci sa men te por essa
res pe i ta bi li da de; que teve uma im por tân cia que sem-
pre trans cen deu, que sem pre ul tra pas sou mu i to a
mera ex pres são ele i to ral do Par ti do, exa ta men te por-
que era um par ti do que co lo cou a sua vi são a res pe i to 
dos in te res ses na ci o na is e dos in te res ses do povo
bra si le i ro aci ma dos in te res ses es tri tos do Par ti do,
dos in te res ses ele i to ra is do Par ti do.

Não obs tan te, tam bém era um Par ti do que, nas
úl ti mas ele i ções, cres cia, de ple i to a ple i to, e já não
ha via mais ra zão para te mer ser atin gi do pela Cláu su -
la de Bar re i ra da nos sa le gis la ção.

O PSB tam bém cum priu essa fun ção es sen ci al
que, acho, mais do que nun ca é re cla ma da nes te mo-
men to. O PSB foi o ar ti cu la dor, foi o ca ta li sa dor da for-
ma ção des sa co li ga ção de par ti dos de es quer da,
que, em bo ra não te nha con se gui do vi tó ria nas ele i -
ções para Pre si den te da Re pú bli ca, con se guiu vi tó ri -
as ele i to ra is da ma i or im por tân cia nes te País. Fez
seis Go ver na do res de Esta do na úl ti ma ele i ção de
âm bi to na ci o nal, com os di fe ren tes Par ti dos da co li ga -
ção. Fez o Go ver na dor do Ama pá, que é do PSB; o
Go ver na dor do Acre, que é do PT; o Go ver na dor de
Ala go as, que é do PSB; o Go ver na dor de Mato Gros-
so do Sul, que é do PT; o Go ver na dor do Rio Gran de
do Sul, que é do PT, e o Go ver na dor do Rio de Ja ne i -
ro, que foi ele i to pelo PDT. To dos fo ram ele i tos por
essa for ma ção par ti dá ria que in cor po ra va essa cor-

ren te de pen sa men to bra si le i ro que cres ce cada vez
mais e que, ago ra, tem mu i ta pro ba bi li da de de ob ter
vi tó ria nas ele i ções pre si den ci a is. 

O des gas te da po lí ti ca ne o li be ral, da po lí ti ca
eco nô mi ca de sub mis são do Bra sil aos in te res ses do
mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal e to das as suas con-
se qüên ci as para a vida da po pu la ção de um modo em
ge ral, tudo isso le vou o povo bra si le i ro a com pre en der 
que é hora de ter mi nar com essa mal fa da da ex pe riên -
cia e de re ver ter a eco no mia e as de ci sões po lí ti cas
bra si le i ras para a Na ção bra si le i ra, para o povo bra si -
le i ro. É hora de ele ger um Go ver no Fe de ral com pro -
me ti do com essa trans for ma ção pro fun da. 

E pre ci sa men te nes te mo men to pro pí cio para a
vi tó ria da mes ma co li ga ção que ele geu aque les Go-
ver na do res, pro pí cio à se di men ta ção des sa idéia e à
con so li da ção de um go ver no de trans for ma ção, pre ci -
sa men te nes ta hora rom pe-se a gran de co li ga ção po-
pu lar. E rom pe-se por ini ci a ti va de qual par ti do? Jus-
ta men te da que le que, tra di ci o nal men te, his to ri ca -
men te, exer ceu a fun ção de ar ti cu la dor, o PSB, que
sai da co li ga ção para lan çar uma can di da tu ra pre ma -
tu ra, in viá vel, in sen sa ta e, no fun do, tola. Com isso,
joga ele so bre si a res pon sa bi li da de de uma even tu al
per da de opor tu ni da de para trans for mar o Bra sil no-
va men te em um país vol ta do para a sua po pu la ção e
para os in te res ses do seu povo, em uma ele i ção de ci -
si va para os des ti nos do País. Não me con for mo com
isso e não pos so me con for mar. Essa é a ra zão pela
qual es tou me des li gan do do PSB.

Sr. Pre si den te, essa de ci são do PSB é ex tre ma -
men te pe ri go sa e pode ser res pon sá vel por uma der-
ro ta que le va rá o País a si tu a ções im pre vi sí ve is. Não
sei o que po de rá acon te cer se ti ver mos mais qua tro
anos de go ver no ne o li be ral, com uma in te gra ção in-
ter na ci o nal que, no fun do, in te gra ape nas o topo da
pi râ mi de bra si le i ra, ou seja, o 1% dos bra si le i ros mais
ri cos, com os pa í ses ri cos do mun do, de i xan do ao
aban do no, à ex clu são, ao de sem pre go, à per da de
ren da, de opor tu ni da des e de pers pec ti vas de re a li za -
ção de vida, a es ma ga do ra ma i o ria da nos sa po pu la -
ção.

Obser va mos um qua dro de de sin te gra ção do
pró prio te ci do so ci al bra si le i ro, de per da de cren ça
nos va lo res éti cos, mo ra is, hu ma nís ti cos de um modo
ge ral, uma cer ta ati tu de de ci nis mo e de ne ga ção
des ses va lo res que sem pre sus ten ta ram nos sa cul tu -
ra e nos sa ci vi li za ção, em nome de uma com pe ti ção
com ple ta men te afas ta da de to das as amar ras hu ma -
nís ti cas pos sí ve is. Tra ta-se de com pe ti ção pela com-
pe ti ção e pela efi cá cia, que se es que ce de que é o pa-
ra dig ma da co o pe ra ção, da co la bo ra ção e do pla ne ja -
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men to que pode con ci li ar o de sen vol vi men to eco nô -
mi co com o bem-es tar da po pu la ção como um todo. É
exa ta men te o pa ra dig ma da co o pe ra ção e do pla ne -
ja men to que con si de ra a to ta li da de da po pu la ção e
não ape nas o topo da pi râ mi de so ci al, que se in te grou 
ao mun do rico e es que ceu o res tan te da po pu la ção
bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, este é o mo men to de en fren tar -
mos essa si tu a ção e de bus car mos re com por a co li -
ga ção de par ti dos que, pelo me nos no seu nú cleo
prin ci pal, de ve ria es tar ín te gra. O PT, o PSB, o PDT e
o PC do B sem pre es ti ve ram jun tos, e têm que es tar
jun tos nes te mo men to de ci si vo e cru ci al. Fe i ta essa
co li ga ção cen tral, é ób vio que se pode am pliá-la sem
ne nhu ma dú vi da so bre a even tu a li da de de per da de
con sis tên cia ide o ló gi ca de um go ver no ele i to por es-
sas for ças par ti dá ri as. E é nes te mo men to que o PSB
nega a sua tra di ção, a sua his tó ria e lan ça essa can di -
da tu ra, in viá vel sob to dos os pon tos de vis ta.

Ain da te nho a ex pec ta ti va, Sr. Pre si den te, de
que de ago ra até maio – es ta mos no fim de fe ve re i ro;
es tou de i xan do o Par ti do por im pos si bi li da de de con-
vi vên cia com os com pa nhe i ros que ado ta ram essa
po si ção – acon te ça a re com po si ção da nos sa fren te,
de que isso ocor ra an tes de ju nho, quan do se re a li -
zam as con ven ções de ci si vas para as can di da tu ras à
Pre si dên cia. Ain da es pe ro, sim, que o bom sen so se
im po nha. Ain da es pe ro que o sen ti men to de bra si li da -
de, que o sen ti men to que co lo ca o in te res se da Na-
ção aci ma do in te res se es tri ta men te par ti dá rio pre va -
le ça e que es sas for ças po lí ti cas se re com po nham
an tes das con ven ções de fi ni ti vas de ju nho. 

Sr. Pre si den te, é im por tan te que essa co li ga ção
acon te ça no pri me i ro tur no, por que é o pri me i ro tur no
que de fi ne a von ta de po lí ti ca dos par ti dos e das li de -
ran ças que os con du zem e co man dam. O se gun do
tur no não tem for ça de con ven ci men to so bre a po pu -
la ção. O se gun do tur no é en ca ra do pela po pu la ção
como um ar ran jo po lí ti co, como um con cha vo para di-
vi dir mi nis té ri os, para lo te ar os es pa ços de po der, os
es pa ços de go ver no. A po pu la ção se sen si bi li za é
com a de mons tra ção de con sis tên cia e de von ta de
po lí ti ca, é com aque la mo ti va ção for te de mons tra da
no pri me i ro tur no, ten do em vis ta a cons ciên cia da im-
por tân cia des sa ele i ção para os des ti nos do Bra sil
nos pró xi mos anos.

Se isso não ocor rer, a for ça dos ar gu men tos e
das ra zões de sus ten ta ção das múl ti plas can di da tu -
ras de es quer da, ou da que la que ve nha a so brar no
se gun do tur no, para dis pu tar com a can di da tu ra con-
ser va do ra, será ex tre ma men te es va zi a da, re du zi da,
di mi nu í da, exa ta men te pela fal ta de de mons tra ção da

von ta de po lí ti ca que se mos tra no pri me i ro e não no
se gun do tur no.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, de i xo o PSB, mas
con ti nuo con cla man do os com pa nhe i ros que fi ca ram
e que par ti lha ram essa de ci são, a meu ver pro fun da -
men te er ra da e não con sen tâ nea com as tra di ções e
a his tó ria do Par ti do e seu com pro mis so ide o ló gi co
for te, a fa ze rem a re vi são des sa can di da tu ra e a vol ta -
rem a exer cer o pa pel – que sem pre exer ce ram – de
ca ta li sa do res, de mo bi li za do res da co li ga ção dos par-
ti dos de es quer da, para for mar esse nú cleo que, na tu -
ral men te, será am pli a do com ali an ças si tu a das mais
ao cen tro, ca pa zes de re for çá-lo de fi ni ti va men te, dan-
do ao Bra sil tran qüi li da de no que diz res pe i to à nova
po lí ti ca eco nô mi ca e so ci al, à re cu pe ra ção da so be ra -
nia ple na do Bra sil nas suas de ci sões, en fim, o re en -
con tro dos bra si le i ros com o des ti no da Na ção.

De for ma, Sr. Pre si den te, que é com mu i to pe-
sar, com mu i ta tris te za, que faço esta co mu ni ca ção.
Mas cum pro um de ver de cons ciên cia. Não te nho
con di ções de per ma ne cer num par ti do que, a meu ju í -
zo, mu dou a sua na tu re za e des cum priu essa mis são
es sen ci al e in dis pen sá vel de ca ta li sa dor, de ar ti cu la -
dor da co li ga ção dos par ti dos de es quer da.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer, Se na dor Ma gui to Vi le -
la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, gos ta ria de con gra tu lar-me com V.
Exª no que diz res pe i to às idéi as que es bo çou so bre a
fren te de par ti dos de es quer da e de cen tro, a tran qüi li -
da de que isso po de ria ou pode dar ao País, e as mu-
dan ças de rumo que pode im por, na tu ral men te, ao
País uma co li ga ção tão am pla como essa, vis lum bra -
da por V. Exª. Pen so que está ex tre ma men te cor re to
seu ra ci o cí nio. Gos ta ria de di zer a V. Exª que sua ex-
pe riên cia, sua com pe tên cia, seu equi lí brio, sua his tó -
ria na po lí ti ca bra si le i ra o cre den ci am a ra ci o ci nar
des sa for ma e a con ci tar com pa nhe i ros do seu atu al
Par ti do – ou ex-par ti do, a esta al tu ra – e de ou tros a
mar cha rem nes sa di re ção. V. Exª está cor re to. Te nho
uma ad mi ra ção mu i to gran de pela his tó ria po lí ti ca de
V. Exª, por suas idéi as. V. Exª é um ho mem na ci o na lis -
ta, que de fen de o pa tri mô nio des te País, do povo bra-
si le i ro. To dos os par ti dos po lí ti cos gos ta ri am de ter
um ho mem des se na i pe, um po lí ti co des sa en ver ga -
du ra mo ral nos seus qua dros, e o PMDB não é di fe -
ren te. Como pe e me de bis ta, gos ta ria mu i to de ver um
ho mem da sua com pe tên cia po lí ti ca nos qua dros do
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PMDB. Sei que isso não é fá cil, até por que o PMDB é,
hoje, um par ti do ex tre ma men te com pli ca do, mu i to
seg men ta do, re gi o na li za do, cuja cú pu la tam bém não
se en ten de – os lí de res mais for tes não têm for ça
den tro do Par ti do, e aque les que não têm for ça ele i to -
ral são os que o do mi nam e co man dam. Mas gos ta ria
de di zer a V. Exª que te nho este so nho de vê-lo em
nos so Par ti do. Um gran de abra ço e su ces so na sua
de ci são, na sua ca mi nha da po lí ti ca.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. O apar te de V. Exª
toca-me de ver da de, pro fun da men te, pelo res pe i to
que te nho pe las po si ções lú ci das que sem pre de-
mons trou nes ta Casa e tam bém pela su ges tão que
en vol ve, que é a pos si bi li da de de uma for ma ção mais
am pla ain da do que aque le nú cleo de par ti do de es-
quer da que men ci o nei, com a ade são, se não do
PMDB in te gral, pelo me nos de al gu mas par ce las im-
por tan tes, den tro das qua is V. Exª si tua a sua li de ran -
ça e a sua atu a ção. Essa es pe ran ça é que me ani ma.
Pen so que, da qui até ju nho, ain da há tem po. Deve ha-
ver lu ci dez, des pren di men to para que se efe ti ve esse
en con tro de for ças po lí ti cas que es tão com pro me ti -
das com a mu dan ça, que que rem mu dar a ori en ta ção
ne o li be ral do Go ver no, que tem toda a for ça de apo io
do gran de ca pi tal in ter na ci o nal e que, por isso, é sus-
ten ta da por gran de par te, se não a to ta li da de, da nos-
sa mí dia.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to in te res se, o Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Gos ta -
ria de acres cen tar ao que afir mou o Se na dor Ma gui to
Vi le la que nun ca es que ço, na épo ca em que eu era
De pu ta do Esta du al pelo an ti go MDB, em San ta Ca ta -
ri na, as pa les tras que V. Exª, um gran de pre ga dor, um
gran de eco no mis ta, pro fe ria, de vez em quan do, na
Assem bléia, so bre as sa í das para o Bra sil. Re ce bía mos 
aqui lo com mu i ta avi dez. Des de aque la épo ca, nós, do
PMDB ca ta ri nen se, já o ad mi rá va mos de ma is.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Mu-
i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. O apar te de V.
Exª re for ça o meu pro nun ci a men to. Eu o re ce bo com
uma sa tis fa ção mu i to gran de, pelo res pe i to que te nho
tam bém pela atu a ção, pela per so na li da de de V. Exª.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Pre si den te, ou vi rei o Se na dor Ge ral do Cân di do e en-
cer ra rei.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se-
na dor Ro ber to Sa tur ni no, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro-
nun ci a men to que faz. V. Exª é um exem plo de po lí ti co,
um re pre sen tan te dig no do nos so Esta do e do nos so
Par la men to. Foi Se na dor duas ve zes pelo Esta do do
Rio de Ja ne i ro, Pre fe i to da nos sa ci da de, De pu ta do
Esta du al, Fe de ral, en fim, um po lí ti co atu an te, com
uma lon ga his tó ria de luta dig na e de cen te; por tan to,
me re ce todo o nos so res pe i to. A exem plo do Se na dor
Ma gui to Vi le la, tam bém gos ta ria de con cre ti zar o de-
se jo de vê-lo no Par ti do dos Tra ba lha do res, que o re-
ce be rá de bra ços aber tos. Espe ro que V. Exª faça a
op ção pelo nos so Par ti do. É cla ro que a op ção é sua,
é pes so al, mas o aguar da mos de bra ços aber tos.
Espe ro con tar com V.Exª, mu i to em bre ve, em nos sas 
fi le i ras. Pa ra be ni zo-o por sua car re i ra, por sua tra je tó -
ria. Mu i to obri ga do, Se na dor.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Ge ral do Cân di do, eu que agra de ço. Qu e ro
di zer a V. Exª e à Casa aqui lo que mais ou me nos a
im pren sa já sabe e que é do co nhe ci men to da opi nião 
pú bli ca que acom pa nha a po lí ti ca: na mi nha opi nião,
essa co li ga ção de es quer da deve uni fi car-se em tor no 
de uma can di da tu ra que saia do par ti do que tem a
ma i or es tru tu ra. No blo co de es quer da, o par ti do que
tem a ma i or es tru tu ra na ci o nal, a ma i or or ga ni za ção,
ex pe riên cia ad mi nis tra ti va e de mons tra ção de êxi tos
ad mi nis tra ti vos é o PT. Isso é ine gá vel, ine quí vo co,
não há como con tes tar. Não há como uma can di da tu -
ra úni ca sus ten ta da por uma co li ga ção de par ti dos de
es quer da sair de um par ti do me nor, por mais res pe i -
ta do que seja.

Re pi to o que já dis se em ou tras oca siões: se
essa uni da de ti ves se sido fe i ta há al guns me ses, to-
dos es ses par ti dos te ri am con di ção de dis cu tir o
nome do can di da to – que se ria do PT –, mas isso não
acon te ceu. Cada um tra tou de seu in te res se es pe cí fi -
co, e essa opor tu ni da de foi per di da. Entre tan to, é cla-
ro, a re com po si ção des sa fren te só pode se fa zer em
tor no da can di da tu ra do PT, sob pena de ha ver um
con tra-sen so, a ne ga ção de uma evi dên cia po lí ti ca, o
que ob vi a men te con du zi ria a uma der ro ta.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me per mi te uma apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço V. Exª, com pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Como in te gran te do PSB, de se jo ma ni fes tar, em pri-
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me i ro lu gar, mi nha ad mi ra ção por sua con du ta, sem-
pre re ti lí nea, no Se na do Fe de ral. V. Exª é um com pa -
nhe i ro cor re to, dig no, leal, que, com sua ex pe riên cia,
trou xe mu i tas lu zes para mim, em mo men tos di fí ce is
da Casa. As de ci sões im por tan tes fo ram to ma das
sem pre de co mum acor do com V. Exª, com o Se na -
dor Ade mir Andra de e, atu al men te, com o Se na dor
Pa u lo Har tung. La men to que, pe los mo ti vos apon ta -
dos – em cujo mé ri to não en tra rei –, V. Exª es te ja sa-
in do do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, que, como dis se, 
foi o seu pri me i ro Par ti do, a sua pri me i ra agre mi a ção.
Tive oca sião de di zer a V. Exª, nas con ver sas que
man ti ve mos a res pe i to do as sun to, que, se V. Exª não
con cor da va com a can di da tu ra, po de ria de mons trar
essa dis cor dân cia no âm bi to do Par ti do, in ter na men -
te, e con ti nu ar no nos so meio. Afi nal, quem sabe nes-
ta ain da ou em ou tra oca sião o pon to de vis ta de V.
Exª se ria ven ce dor. No mo men to, o pon to de vis ta de
V. Exª foi ven ci do; de mo cra ti ca men te, o Par ti do ace i -
tou a can di da tu ra do Go ver na dor Ga ro ti nho, acre di -
tan do que uma can di da tu ra na ci o nal iria for ta le cer
subs tan ci al men te a nos sa agre mi a ção em todo o ter-
ri tó rio bra si le i ro. Há uma cláu su la de bar re i ra a ser
ven ci da fu tu ra men te, qual seja, a de que o nos so Par-
ti do tem que man ter no mí ni mo 5% em ní vel na ci o nal
e 2% em nove Esta dos para se man ter vivo na co lo ra -
ção par ti dá ria do Bra sil. Vol to a di zer que la men to que
V. Exª não de se je con ti nu ar no PSB, mas, da qui até o
mês de ju nho, po dem sur gir fa tos no vos. Veja V. Exª o
que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral está pen san do em
fa zer. Se, por ven tu ra, essa de ci são – que, a meu ver,
é uma de ci são re vo lu ci o ná ria, uma de ci são con tra to-
das as ex pec ta ti vas dos par ti dos de di re i ta e de es-
quer da – vier a ser to ma da pelo TSE, na tu ral men te
to dos os par ti dos po lí ti cos te rão que re pen sar as suas
ali an ças, as suas can di da tu ras e, tal vez, par tir para
um novo pro je to. De sor te que V. Exª, que hoje está
sa in do do PSB, po de rá ama nhã es tar do nos so lado,
em ou tro par ti do cuja con fi gu ra ção po lí ti ca seja de
acor do com o que V. Exª está pen san do ou, quem
sabe, de acor do com o que o PSB está pen san do atu-
al men te. Re ce ba o meu abra ço ca lo ro so e o voto de
que ama nhã nos en con tre mos, seja den tro do PSB
ou não. Quem sabe V. Exª ve nha a ter mi nar a sua
car re i ra po lí ti ca no par ti do em que co me çou – é ló gi co 
que V. Exª tem mu i tos anos ain da pela fren te – ou em
ou tro par ti do que ve nha aten der aos de se jos de co e -
rên cia que V. Exª tan to re cla ma. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Agra de ço, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. O
abra ço é meu tam bém para V. Exª. Ti ve mos a con vi -
vên cia mais fra ter na, mais de mo crá ti ca – como V. Exª

mu i to bem res sal tou –, com con sul tas mú tu as, du ran -
te todo o tem po. Ha ve re mos de con ti nu ar con vi ven do
aqui nes ta Casa, iden ti fi ca dos nos nos sos ide a is, nas
opi niões a res pe i to dos in te res ses bra si le i ros. A po lí ti -
ca não pode in ter fe rir nes sas re la ções de res pe i to, de
ami za de e de fra ter ni da de mes mo, não obs tan te as
fron te i ras par ti dá ri as às ve zes nos se pa ra rem.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, peço a V. Exª que con clua seu
pro nun ci a men to. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Já
vou con clu ir, Sr. Pre si den te. Antes, po rém, gos ta ria de
con ce der o apar te ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, te nho cer te za de que a
sua sa í da do PSB, anun ci a da nes se pro nun ci a men to, 
não deve ter sido uma de ci são fá cil. V. Exª não se en-
qua dra no rol dos po lí ti cos fi si o ló gi cos, que tro cam de
par ti do. V. Exª é um ho mem de es quer da, que co me -
çou a sua vida po lí ti ca no pró prio PSB e, além do
MDB, que era uma fren te, só per ten ceu a um ou tro
par ti do, que foi o PDT, tam bém com um per fil se me -
lhan te. V. Exª de i xa o PSB e, com cer te za, in gres sa rá
em um ou tro par ti do de es quer da. Sei que não é uma
de ci são fá cil de V.Exª. Gos ta ria de me so mar às suas
pre o cu pa ções em re la ção ao rumo que está to man do
a cam pa nha para as ele i ções pre si den ci a is. Nós, do
PT, re co nhe ce mos como per fe i ta men te le gí ti mo que
os par ti dos lan cem seus can di da tos. Da mes ma for-
ma que V. Exª, eu gos ta ria que hou ves se uma con ver -
gên cia en tre os par ti dos que, em 1989, 1994 e 1998,
for ma ram a Fren te Bra sil Po pu lar. Isso está-se tor nan -
do di fí cil, mas es pe ro que, se não for pos sí vel vi a bi li -
zar aqui lo em que am bos acre di ta mos, ou seja, a uni-
da de em tor no do pri me i ro tur no, que pelo me nos se
es ta be le ça um acor do de con vi vên cia en tre es ses
par ti dos, en tre es ses can di da tos nes se cam po. Infe-
liz men te, o que mais te mos vis to são crí ti cas en tre os
can di da tos do cam po pro gres sis ta e a es quer da do
que crí ti cas ao pró prio Go ver no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – É
isso.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT– SE) – Há
di fe ren ça nas di ver gên ci as en tre o PDT, o PSB, o PC
do B, o PT e seus can di da tos, até por que, se não hou-
ves se, es ta ría mos to dos no mes mo Par ti do. Mas, sem
dú vi da, as con ver gên ci as que exis tem en tre nós são
in fi ni ta men te ma i o res do que as di ver gên ci as que nos
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se pa ram. Cre io que Par la men ta res e per so na li da des
como V. Exª, que têm sem pre re a fir ma do suas con-
vic ções, in de pen den te men te do Par ti do a que per ten -
çam, vão con tri bu ir para que, se não for pos sí vel es ta -
be le cer aqui lo que é o ide al na opi nião de V. Exª e na
mi nha, que é a uni fi ca ção em tor no de uma can di da -
tu ra, que haja esse pac to de con vi vên cia. Qu an to
mais ani mo si da de, atri to e ata ques hou ver no pri me i -
ro tur no, mais di fí cil será a uni da de no se gun do tur no,
por que fi ca rão as se qüe las. Mes mo que haja uni da de 
en tre as cú pu las, as ba ses dos par ti dos vão fi car lem-
bran do o que fu la no e si cra no dis se ram, o que aca ba
di fi cul tan do o pro ces so no se gun do tur no. Qu e ro ex-
ter nar aqui o pro fun do res pe i to que te mos por V. Exª.
Como já dis se, sei que essa não é uma de ci são fá cil
para V. Exª. Va mos aguar dar a sua de ci são em re la -
ção ao seu fu tu ro par ti dá rio, mas te mos cer te za de
que V. Exª con ti nu a rá onde sem pre es te ve, ou seja,
no cam po de mo crá ti co, po pu lar e da es quer da bra si -
le i ra. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra. Cer ta men te
es ta rei nes se cam po. E que ro só con cor dar com V.
Exª a res pe i to dos ris cos que en vol vem essa dis pu ta
en tre par ti dos afins no pri me i ro tur no, por que é cla ro
que as ba ses par ti dá ri as fi cam res sen ti das e o pró-
prio povo, o ele i to ra do, fica con fu so e per gun ta a si
mes mo: “Mas como? Esses Par ti dos que se di zem
fra ter nos e iden ti fi ca dos nos ob je ti vos fi cam se acu-
san do des sa for ma, por quê?” A ló gi ca da com pe ti ção 
ele i to ral con duz, fa tal men te, a esse tipo de hos ti li za -
ção. Obvi a men te, se o can di da to do PT está em pa ta -
mar mais ele va do nas pes qui sas, o ob je ti vo dos de ma is
can di da tos, mes mo os de es quer da, será subs ti tui-lo
nes sa po si ção e, para isso, fa rão tudo o que pu de rem
para puxá-lo para ba i xo e, por con se guin te, por me i os e
mo dos, en fra que cer a sua can di da tu ra. Isso faz par te da
ló gi ca da dis pu ta po lí ti ca, da com pe ti ção ele i to ral, mas
de i xa o povo, a po pu la ção per ple xa e con fu sa. O re sul -
ta do dis so é que, no se gun do tur no, já não se faz aque la 
uni fi ca ção com tan ta fa ci li da de como se fa ria se, já no
pri me i ro tur no, hou ves se a uni da de.

De modo, Sr. Pre si den te, que, ao agra de cer a
be ne vo lên cia de V. Exª, bem como os apar tes dos
ilus tres Co le gas, de i xo re gis tra da, com mu i ta tris te za
e pe sar, esta mi nha co mu ni ca ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia pror ro ga por 15 mi nu tos o tem po des ti na do à
Hora do Expe di en te a fim de aten der aos Srs. Se na -
do res que de se jam fa zer co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel, ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. S. Exª
dis põe de 5 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
BR-174, ro do via fe de ral que cor ta o Esta do do Ama-
zo nas, unin do a sua ca pi tal à ca pi tal do meu Esta do,
Ro ra i ma, e que vai até a fron te i ra com a Ve ne zu e la,
há mu i tos anos vem sen do in ter di ta da, ten do seu
trân si to im pe di do das 18h do dia até às 6h da ma nhã
do dia se guin te den tro da re ser va dos ín di os Wa i mi ri
Atro a ri

Enca mi nhei re que ri men to ao Mi nis tro da Jus ti -
ça, que, por sua vez, o di ri giu à Fu nai, so bre as ba ses
le ga is para esse fe cha men to. A Fu nai res pon deu tra-
tar-se ape nas de uma de le ga ção que o Exér ci to ha via 
fe i to aos ín di os e que, por tan to, em bo ra sem ne nhu -
ma base cons ti tu ci o nal ou le gal, es ta va sen do man ti -
do o fe cha men to da es tra da.

Então, no dia 13 de no vem bro, fiz um re que ri -
men to ao Sr. Mi nis tro dos Trans por tes, e este foi en-
ca mi nha do pela Mesa do Se na do no dia 4 de de zem -
bro. O Sr. Mi nis tro te ria, de acor do com o art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do, trin ta dias para res-
pon der. No en tan to, S. Exª le vou do dia 4 de de zem bro 
até o dia 22 de fe ve re i ro, mais de dois me ses, para
fazê-lo. Des cum priu a Cons ti tu i ção para res pon der e
res pon deu o quê? A res pos ta do Mi nis tro está va za da 
nos se guin tes ter mos, di ri gi da ao Se na dor Car los Wil-
son, 1º Se cre tá rio do Se na do Fe de ral:

Se nhor Se cre tá rio,
Re por to-me ao Ofí cio nº1.631-SF/2001,

no qual V. Exª trans mi te có pia do Re que ri -
men to nº666/ 2001, do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, so bre a in ter di ção da BR-174 na
di vi sa en tre o Esta dos de Ama zo nas e Ro-
ra i ma.

A res pe i to, in for mo ao ilus tre Se cre tá -
rio que, ape sar das di ver sas ten ta ti vas do
DNER, des te Mi nis té rio e de par la men ta res, 
não foi pos sí vel li be rar o trá fe go, em tem po
in te gral, na ci ta da ro do via, nos li mi tes da re-
ser va in dí ge na wa i mi ri-atro a ri.

Cabe res sal tar, en tre tan to, que está
tra mi tan do nes ta Pas ta o Pro ces so nº
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51100.001579/2001-20, que ob je ti va a cri a -
ção de uma “Co mis são Inter mi nis te ri al”, vi-
san do en con trar so lu ção para o pro ble ma.

Ora, Sr. Pre si den te, além de des cum prir o pra zo
cons ti tu ci o nal de res pos ta, o Mi nis tro não res pon de de
ma ne i ra ade qua da, di zen do não ter sido pos sí vel de-
sobs tru ir a es tra da. Tra ta-se de uma ro do via fe de ral que
cor ta uma re ser va in dí ge na. É uma ter ra fe de ral, e o Mi-
nis té rio não en con tra me ca nis mos para per mi tir o trá fe -
go per ma nen te, sem di zer o por quê, sem apre sen tar ra-
zões que te nham em ba sa men to le gal ou, ao me nos,
que jus ti fi quem essa in ter di ção.

So li ci to à Mesa do Se na do pro vi dên ci as, para
que, efe ti va men te, não fi que mos aqui – des cul -
pem-me o ter mo – fa zen do pa pel de “pa lha ço”, prin ci -
pal men te pe ran te a opi nião pú bli ca do meu Esta do. O
Mi nis té rio não en con tra so lu ção e, como diz o di ta do
po pu lar, quan do não se quer en con trar so lu ção, for-
ma-se uma co mis são. É exa ta men te isto que o Mi nis -
tro está fa zen do: for man do uma co mis são in ter mi nis -
te ri al para de ci dir so bre a li be ra ção do trá fe go numa
ro do via fe de ral, que cor ta uma ter ra fe de ral, uma re-
ser va in dí ge na que per ten ce à União.

Deixo aqui o meu pro tes to e so li ci to à Mesa do
Se na do que tome pro vi dên ci as mais enér gi cas, já
que não me cabe como Par la men tar, in di vi du al men te, 
fa zer mais do que já fiz. Ofi ci ei pes so al men te ao Mi-
nis tro, apre sen tei re que ri men to for mal, ob ti ve sua
apro va ção e re ce bi esse tipo de res pos ta, que, na ver-
da de, é um so fis ma, uma en ga na ção, que pre ju di ca a
po pu la ção do meu Esta do e que não pode de i xar de
me in dig nar.

Qu e ro di zer que, além das pro vi dên ci as so li ci ta -
das à Mesa do Se na do, pre ten do aju i zar pes so al men -
te uma ação ju di ci al, para que se faça cum prir a lei, no
sen ti do de per mi tir o di re i to de ir e vir, do li vre trân si to,
numa ro do via fe de ral.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do Ca-
val can ti, O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi-
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia
que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra por cin co mi nu tos ao no bre Se na dor Se bas -
tião Ro cha. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra, pelo mes mo es pa ço de tem-
po, ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
pri me i ro lu gar, cum pri men to o no bre Se na dor Vas co
Fur lan, que to mou pos se no lu gar do Se na dor Jor ge
Bor ha u sen, em li cen ça. Con gra tu lo-me tam bém com
S. Exª pelo re que ri men to de ho me na gem à Ma dre Pa-
u li na, que será ca no ni za da. É a pri me i ra san ta do Bra-
sil e, por si nal, é de San ta Ca ta ri na.

Ao lado do re que ri men to que o Se na dor Vas co
Fur lan pro pôs à Mesa, que ro con sig nar nos Ana is da
Casa uma pe que na his tó ria de Ma dre Pa u li na. Peço
que cons te dos Ana is da Casa um es tu do a res pe i to
de Ma dre Pa u li na, que nas ceu na Itá lia. O es tu do re la -
ta toda sua jor na da, des de os nove anos, em Nova
Tren to, no nos so Esta do, e, para or gu lho dos ca ta ri -
nen ses, prin ci pal men te dos que se guem a nos sa re li -
gião, te mos a hon ra de ver con su ma do esse fato iné-
di to no Brasil.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, não po de ria
de i xar de ex ter nar, nes te ins tan te, em bo ra em bre ves
pa la vras, mi nha pre o cu pa ção com as ca tás tro fes que
vêm ocor ren do em nos so País. Dois pro je tos de mi-
nha au to ria tra mi tam na Casa so bre esse as sun to.
Pre ci sa mos cri ar uma De fe sa Ci vil Na ci o nal para en-
fren tar mos tais pro ble mas. Sa be mos que to dos os
anos, em da tas co me mo ra ti vas, como Na tal, 1º de ja-
ne i ro, com a vi ra da do ano, Pás coa, acon te cem sem-
pre as chu va ra das, no Sul, na gran de São Pa u lo, em
Mi nas Ge ra is e ou tras lo ca li da des, e não so mos pre vi -
den tes.

No meu Esta do não é di fe ren te. Além das en-
chen tes, há tam bém os pe río dos de seca que ul ti ma -
men te en fren ta mos na re gião mais oci den tal do Esta-
do de San ta Ca ta ri na, bem como no Rio Gran de do
Sul e no Pa ra ná. A seca aca bou com gran de par te da
pro du ção, prin ci pal men te de mi lho e fe i jão – cer ca de
qua tro cen tos e qua ren ta mil to ne la das de mi lho no
meu Esta do –, acar re tan do pre ju í zos enor mes tam-
bém para ou tros se to res, como a avi cul tu ra, por
exem plo. Mais ou me nos oi ten ta e três mil fa mí li as fi-
ca ram de sam pa ra das, sem ter como bus car ou tras
sa í das. Em fun ção dis so, ocor re mu i tas ve zes o êxo do 
rural.

O que que re mos? Pre ten de mos cri ar um Fun do
de De fe sa Ci vil no Bra sil, cus te a do pelo se gu ro de au-
to mó ve is, des ti nan do um ter ço para De fe sa Ci vil Na-
ci o nal, ou tro para as de fe sas ci vis es ta du a is e o ou tro
ter ço – para com ple tar o in te i ro – para to das as de fe -
sas ci vis do Bra sil, em to dos os Mu ni cí pi os.

Assim, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, quan do
acon te ce rem aci den tes, ca tás tro fes e im pre vis tos,
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teremos um so cor ro ime di a to. E quan do os re cur sos
da De fe sa Ci vil Mu ni ci pal não fo rem su fi ci en tes, ha-
ve rá o fun do da De fe sa Ci vil Esta du al e, se ain da
não fo rem su fi ci en tes, re cor rer-se-á à De fe sa Ci vil
Na ci o nal.

Atu al men te, quan do ocor rem ca tás tro fes, a que-
da de uma pon te, de um bu e i ro, de uma es co la, ou fal-
tam re cur sos para pu xar água, faz-se um le van ta men -
to, di ri gi do à De fe sa Ci vil Esta du al, por meio das Pre-
fe i tu ras, que o en ca mi nham à De fe sa Ci vil Na ci o nal.
Che gan do aqui, não há or ça men to tam bém. Então,
faz-se uma me di da pro vi só ria, que vem para o Con-
gres so Na ci o nal e vol ta para o Pa lá cio do Pla nal to.
Nes se meio tem po, le va-se meio ano para pres tar so-
cor ro, e não dá para fi car, sem pin gue la, com a es co la
ca í da, en tre ou tras co i sas.

Por isso, de i xo mais uma vez a con cla ma ção de
que pre ci sa mos nos re u nir e fa zer com que o Bra sil
seja mais pre vi den te.

Assim, com es sas pou cas pa la vras, de i xo aqui,
mais uma vez, uma pre o cu pa ção que é não só do
meu Esta do, mas do Bra sil in te i ro: pre ci sa mos nos or-
ga ni zar me lhor em re la ção a es sas ques tões.

Eram as pon de ra ções que gos ta ria de apre sen -
tar, numa co mu ni ca ção ina diá vel. Sei que não há tem-
po para isso, mas não po de ria de i xar de fa zê-lo, Sr.
Pre si den te, no bres Co le gas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO

(in se ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)

Ma dre Pa u li na se tor na a pri me i ra san ta
bra si le i ra no dia 19 de maio

Dia 19 de maio. Essa será a data de ca no ni za ção da pri-
me i ra san ta bra si le i ra. Nes se dia, ma dre Pa u li na do Co ra ção
Ago ni zan te de Je sus tor na-se ofi ci al men te – se gun do o go ver no
pon ti fí cio do Va ti ca no –, um “es pí ri to bra si le i ro san ti fi ca do”.

O pro ces so re li gi o so para a ca no ni za ção co me çou a cor rer 
em Roma em 1965. Foi ne ces sá rio que mé di cos, pe ri tos e re pre -
sen tan tes do alto es ca lão do Va ti ca no con fir mas sem ao me nos
dois mi la gres re a li za dos pela ma dre Pa u li na an tes de sua con clu -
são.

A ca no ni za ção é uma das mais an ti gas re i vin di ca ções dos
re li gi o sos no Bra sil, con si de ra do a ma i or na ção ca tó li ca do mun-
do. O país nun ca teve um san to re co nhe ci do pelo Va ti ca no. Além
de ma dre Pa u li na, há es pa nhóis, ita li a nos e até um ín dio me xi ca -
no na re la ção de no vos san tos ca tó li cos. O pro ces so de les pas-
sou por to das as ins tân ci as da Igre ja.

O pro nun ci a men to do papa era aguar da do com an si e da de
pelo ca tó li cos bra si le i ros. Se gun do o pa dre Edu ar do Co e lho, da

Cú ria Me tro po li ta na de São Pa u lo, tra ta-se “de um acon te ci men to 
ex tra or di ná rio” para os fiéis.

A irmã Te re zi nha San ta Ne gri, que per ten ce à Con gre ga ção 
das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção – or dem fun da da por ma-
dre Pa u li na – não es con de sua sa tis fa ção e diz aguar dar com “an-
si e da de e cu ri o si da de” o pro nun ci a men to de João Pa u lo II.

Da Itá lia para o Bra sil

Ape sar de ser con si de ra da a pri me i ra san ta bra si le i ra, ma-
dre Pa u li na nas ceu na Itá lia, mas veio para o Bra sil com dez
anos, em 1875. E 1890, quan do ti nha 25 anos, a ma dre des co -
briu sua vo ca ção re li gi o sa e fun dou sua con gre ga ção no mu ni cí -
pio de Nova Tren to, no in te ri or de San ta Ca ta ri na. Ela mor reu em
1942, aos 77 anos, no Ipi ran ga, em São Pa u lo. Du ran te toda a
vida, a ma dre tra ba lhou em hos pi ta is, cu i dan do dos mais di ver sos 
ti pos de do en tes. A tra di ção é man ti da até hoje pe las fre i ras da
con gre ga ção.

Pro te to ra das pes so as com cân cer

De po is de ser ca no ni za da, o dia 9 de ju lho será ins ti tu í do
como o dia de ho me na gens à ma dre Pa u li na, pois foi nes ta data,
em 1942, que ela mor reu. A exem plo do que acon te ce com ou tros 
san tos, a Con gre ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção
pro me te re zar mis sas em to dos os dias 9 do ano.

Se de pen der da von ta de das ir mãs da con gre ga ção, ma-
dre Pa u li na será ofi ci a li za da como “a san ta pro te to ra das pes so as 
com cân cer”, por que tra ba lhou com mu i tas pes so as afe ta das pela
do en ça en quan to es ta va viva. Além dis so, mais re cen te men te, di-
ver sas pes so as ale ga ram que se cu ra ram após re zar para a ma-
dre. “Esta mos tor cen do, mas quem vai di zer isso é o papa”, diz a
irmã Te re zi nha.

Bi o gra fia de ma dre Pa u li na,
a pri me i ra san ta bra si le i ra

Ape sar de ser con si de ra da a pri me i ra san ta bra si le i ra,
ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus nas ceu na ci-
da de de Ví go lo Vat ta ro, em Tren to (nor te da Itá lia), no dia 16
de de zem bro de 1865, mas veio para o Bra sil com dez anos,
em 1875.

Em 1890, quan do ti nha 25 anos, a ma dre, cha ma da Ama-
bi le Lu cia Vi sin ta i ner, des co briu sua vo ca ção re li gi o sa e fun dou
sua con gre ga ção no mu ni cí pio de Nova Tren to, no in te ri or de
San ta Ca ta ri na. Ela mor reu em 9 de ju lho de 1942, aos 77 anos,
no Ipi ran ga, em São Pa u lo, em con se qüên cia da di a be te. A do en -
ça le vou a su ces si vas am pu ta ções.

Com a per mis são do pai, ma dre Pa u li na de i xou sua casa e
pas sou a mo rar num ca se bre para aí cu i dar de uma mu lher can-
ce ro sa de sam pa ra da. Era o dia 12 de ju lho de 1890, data que
mar ca a fun da ção da obra de ma dre Pa u li na.

Du ran te toda a vida, a ma dre tra ba lhou em hos pi ta is, cu i -
dan do dos mais di ver sos ti pos de do en tes. A tra di ção é man ti da
até hoje pe las fre i ras da con gre ga ção. 

Se gun da de 14 fi lhos (nove ho mens e cin co mu lhe res) do
ca sal Anto nio Na po le o ne Vi sin ta i ner e Anna Pi a ne zer, ela fez pri-
me i ra co mu nhão aos 12 anos.
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Cada nome de ma dre Pa u li na – Pa u li na do Co ra ção Ago-
ni zan te de Je sus– tem um sig ni fi ca do. Pa u li na por ter es tu da do
na fa cul da de mis si o ná ria de São Pa u lo, Co ra ção como re pre sen -
ta ção do amor, ago ni zan te pe las di fi cul da des pe las qua is pas sou, 
e Je sus em ho me na gem a Je sus Cris to.

Veja mi la gres atri bu í dos à
ma dre Pa u li na, pri me i ra san ta bra si le i ra

O Papa João Pa u lo II ca no ni za, no dia 19 de maio, ma-
dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus, que será a pri-
me i ra san ta bra si le i ra. Se gun do a irmã Te re zi nha San ta Ne gri,
da Con gre ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção, di-
ver sas pes so as con tam que fo ram cu ra das após re zar para
ma dre Pa u li na, mas ape nas dois mi la gres fo ram re co nhe ci dos
pelo Va ti ca no.

O pri me i ro acon te ceu na dé ca da de 60 em Ibi tu ba, no
Espí ri to San to. Elo í sa Rosa de Sou za es ta va no sé ti mo mês de
gra vi dez mas teve um pro ble ma du ran te a ges ta ção e so freu um
abor to na tu ral. Ela so freu uma co a gu lo pa tia de con su mo (he mor -
ra gia in ter na), com cho que ir re ver sí vel.

Os mé di cos que tra ta vam a pa ci en te a de sen ga na ram,
afir man do que ne nhum tra ta men to po de ria al te rar o seu qua dro.
O mi la gre acon te ceu quan do uma fre i ra que tra ba lha va no hos pi -
tal de ci diu co lo car o pe da ço de um rou pa que ha via sido usa da
por ma dre Pa u li na so bre o pe i to de Elo í sa. Su bi ta men te, ela me-
lho rou e os mé di cos cons ta ta ram que ela ha via sido com ple ta -
men te cu ra da, sem ex pli ca ção apa ren te.

O se gun do mi la gre ocor reu mais re cen te men te – há dez
anos – em Rio Bran co, no Acre. A ga ro ta Iza Bru na Vi e i ra de
Sou za ha via nas ci do com má for ma ção ce re bral. Com cin co dias
de vida, ela foi sub me ti da a uma ci rur gia e de po is de 24 ho ras co-
me çou a ter con vul sões e apre sen tou uma pa ra da car di or res pi ra -
tó ria. Iza foi co lo ca da em um ba lão de oxi gê nio, e a fa mí lia ins tru í -
da pe los mé di cos a cha mar um pa dre para ba ti zar o mais rá pi do
pos sí vel a cri an ça. Mas a avó da me ni na de ci diu co lo car uma
ima gem de ma dre Pa u li na na mão da neta. A cri an ça so bre vi veu
e, no exa me se guin te, foi cons ta ta do que ela não apre sen ta va
mais ne nhum pro ble ma de sa ú de. Hoje, Iza tem 9 anos e leva
uma vida com ple ta men te nor mal.

Ma dre Pa u li na so fria
de di a be tes e teve bra ço am pu ta do

A Con gre ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção,
fun da da por ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus,
afir ma que a re li gi o sa pas sou por “ter rí vel pro va” ao se trans fe rir
para São Pa u lo, além de so frer de di a be te, que le vou à am pu ta -
ção de seu bra ço. 

De po is de fun dar as Ca sas de Nova Tren to e Ví go lo, em
1903, ma dre Pa u li na se trans fe riu para São Pa u lo, con vi da da
pelo pa dre Lu i gi Ma ria Ros si. Na ca pe la do Ipi ran ga, ini ci ou seus
tra ba lhos com fi lhos de ex-escravos e ve lhos ex-escravos, de po is
da abo li ção da es cra vi dão, em 1888.

Nas vés pe ras de sua trans fe rên cia para São Pa u lo, ma dre
Pa u li na foi ele i ta su pe ri o ra ge ral ad vi tam por pa dre Ros si.

A par tir de 1909, se gun do a con gre ga ção, as di fi cul da des
cri a das pela in tro mis são de “pes so as es tra nhas”, apo i a das por al-
gu mas re li gi o sas e pela au to ri da de ecle siás ti ca, aca bou pro vo -
can do a de po si ção de ma dre Pa u li na, que pas sou a ser re co nhe -
ci da pelo tí tu lo de “ve ne ran da ma dre fun da do ra”.

De 1909 a 1918, ma dre Pa u li na vi veu na casa fun da da por
ela em Bra gan ça Pa u lis ta (83 km ao nor te de São Pa u lo), pas-
san do por hu mi lha ções ma te ri a is. No pe río do que vai de 1918 a
1938, dis tin guiu-se pela ora ção cons tan te, pela amo ro sa e con tí -
nua as sis tên cia às ir mãs do en tes.

Em 1938 co me çou sua “via sa cra” por ca u sa de di a be te.
Ela pas sou por pro gres si vas am pu ta ções, ten do o bra ço di re i to
cor ta do, até fi car cega. Ela aca bou mor ren do em 9 de ju lho de
1942, aos 77 anos.

Co nhe ça as ora ções fe i tas
em ho me na gem a ma dre Pa u li na

Ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus será a pri-
me i ra san ta bra si le i ra. A data de sua ca no ni za ção será anun ci a da 
ama nhã, ter ça-feira, pelo Papa João Pa u lo II. Veja aba i xo as prin-
ci pa is ora ções de di ca das a ela pe las ir mãs da Con gre ga ção das
Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção.

Ora ção para to dos os dias

Ó ma dre Pa u li na, tu que pu ses te toda a tua con fi an ça no
Pai e em Je sus e que, ins pi ra da por Ma ria, te de ci dis te aju dar teu
povo so fri do, nós te con fi a mos a Igre ja que tan to amas, nos sas
vi das, nos sa fa mí lia, a vida re li gi o sa e todo o povo de Deus. (pe-
de-se a gra ça de se ja da) Ma dre Pa u li na, in ter ce de por nós jun to
ao Pai, a fim de que te nha mos a co ra gem de lu tar na con quis ta
de um mun do mais hu ma no, jus to e fra ter no. Amém.

Ora ção de Ma dre Pa u li na a Je sus

Amá vel Je sus, ace i tai des ta hu mil de ser va a pro mes sa
que ago ra vos faço, na pre sen ça de Ma ria Ima cu la da e de toda
Cor te Ce les te, de exer ci tar-me con ti nu a men te, para vos ale grar,
Co ra ção amo ro sís si mo, na san ta ca ri da de in ter na e ex ter na com
o meu pró xi mo, es pe ci al men te com mi nhas Irmãs. Aju dai-me Se-
nhor, na mi nha fra que za, e ben di rei eter na men te as vos sas mi se -
ri cór di as.

Ora ção à Ma dre Pa u li na

Ó Deus, Nos so Se nhor e nos so Pai, em que a Ma dre Pa u -
li na de po si ta va toda sua con fi an ça com amor fi li al, dig nai-vos
mos trar que a Con gre ga ção re li gi o sa por ela fun da da para a ex-
pan são do re i no de Deus e as vir tu des he rói cas que pra ti cou em
toda sua vida vos fo ram agra dá ve is, con ce den do-nos o fa vor que
vos pe di mos... e, se for para hon ra vos sa e de Ma ria Ima cu la da e
gló ria da vos sa Igre ja, con ce dei que ve ja mos a Bem-aventurada
Ma dre Pa u li na ca no ni za da. Por Je sus Cris to Nos so Se nhor,
Amém. Re zar um Pai Nos so, uma Ave Ma ria e um Gló ria ao Pai.

Fon te: Fo lha-online
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O SR. VASCO FURLAN (PPB – SC) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem, de vi da men te au to ri za do pelo nos-
so Lí der do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
está pe din do a pa la vra de que for ma?

O SR. VASCO FURLAN (PPB – SC) – Estou pe-
din do a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro
sa u dar a pre sen ça de V. Exª nes ta Casa, mas devo di-
zer que vou se guir a or dem de ins cri ção, pois há ou-
tros ora do res ins cri tos. Logo che ga rá a vez de V. Exª,
e, com o ma i or pra zer, a pa la vra lhe será con ce di da.

O SR. VASCO FURLAN (PPB – SC) – Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
pos sí vel que nem to dos os Se na do res de te nham esta
in for ma ção, por isso vol to à tri bu na para tra tar des te
as sun to: está cri a da a CPI dos Insti tu tos de Pes qui -
sas Ele i to ra is, re fe ren tes às ele i ções de 2000.

Apre sen tei re que ri men to nes te sen ti do, no dia
14 de fe ve re i ro, com 30 as si na tu ras, por tan to, com o
re qui si to re gi men tal para a cri a ção da re fe ri da CPI.
Esse re que ri men to está pu bli ca do no Diá rio do Se-
na do Fe de ral do dia 15 de fe ve re i ro. Espe ro que, des-
ta vez, essa CPI se ins ta le e pos sa fun ci o nar, di fe ren -
te men te do que acon te ceu após as ele i ções de 1998,
quan do uma CPI mis ta com os mes mos ob je ti vos foi
cri a da e ins ta la da, mas não fun ci o nou por in ter fe rên -
cia de al guns par ti dos que a de sar ti cu la ram.

Há de se per gun tar: o que mo ti vou o Se na dor
Se bas tião Ro cha a to mar a ini ci a ti va de apre sen tar
um re que ri men to cri an do uma CPI re fe ren te às ele i -
ções de 2000? Não que ro, no en tan to, que essa CPI
te nha o ob je ti vo de de ne grir a ima gem dos ins ti tu tos
de pes qui sa. O que que re mos de fi nir atra vés das in-
ves ti ga ções é se os ins ti tu tos de pes qui sa têm pro ble -
mas do pon to de vis ta me to do ló gi co, vis to que não es-
tão con se guin do ve ri fi car a in ten ção de voto do ele i to -
ra do bra si le i ro, mu i tas ve zes por que ma ni pu la dos por
for ças po lí ti cas ou eco nô mi cas.

Vou ci tar al guns exem plos, prin ci pal men te os
mais gra ves, os que mais cha mam a aten ção com re-
la ção às ele i ções de 2000: os ca sos de Ma ca pá, ca pi -
tal do meu Esta do, e o de Go iâ nia. Às vés pe ras das
ele i ções de 2000, no sá ba do à no i te, com as ele i ções
acon te cen do no do min go se guin te, o Ibo pe, no Jor nal 
Na ci o nal da TV Glo bo, pu bli cou o se guin te re sul ta do

com re la ção aos can di da tos pre fe ren ci a is do ele i to ra -
do ama pa en se: João Hen ri que, can di da to do Go ver -
na dor Ca pi be ri be, 42%; João Bos co Pa pe leo, nos so
can di da to, 25%. Re sul ta do fi nal das ele i ções: em pa te 
téc ni co, o can di da to do go ver no ven ceu com ape nas
0,33% dos vo tos, con quis ta dos no in te ri or, lá na foz
do meu Ama zo nas, no Arqui pé la go do Ba i li que. Por-
tan to, na área ur ba na, na área pes qui sa da pelo Ibo-
pe, o nos so can di da to foi ven ce dor das ele i ções. E o
Ibo pe apre sen tou uma di fe ren ça de 17 pon tos.

Há tam bém o caso do atu al Pre fe i to de Go iâ nia,
Pe dro Wil son: às vés pe ras das ele i ções do pri me i ro
tur no, o Ibo pe di vul gou no va men te Pe dro Wil son com
15%, em 3º lu gar, fora do 2º tur no. Encer ra das as ele i -
ções e apu ra dos os vo tos, Pe dro Wil son teve 37% dos
vo tos e foi o ven ce dor das ele i ções no 1º tur no, com
ma i o ria de vo tos. Foi ao se gun do tur no e ven ceu as
ele i ções. A di fe ren ça foi de 27%. Pas mem, Srªs e Srs.
Se na do res! Não há no mun do ins ti tu to de pes qui sa
que ga ran ta que 27% es te jam den tro da mar gem de
erro.

Ou os ins ti tu tos apri mo ram suas me to do lo gi as e
se trans for mam em um ins tru men to es sen ci al e in dis -
pen sá vel à de mo cra cia ou fe cham suas por tas. Que
os ins ti tu tos não tra gam para a so ci e da de bra si le i ra o
des cré di to com re la ção às pes qui sas, até por que eles
não pes qui sam ape nas as in ten ções de voto em ele i -
ções, mas tam bém pes qui sam para mer ca dos e para
o se tor pro du ti vo. Ima gi nem se o Ibo pe, o Da ta fo lha,
um Bras mar ket – ins ti tu to vin cu la do à IstoÉ que er rou 
bru tal men te com re la ção à ele i ções de Ma ca pá –, em
uma pes qui sa de ace i ta ção de um pro du to, er ram do
pon to de vis ta me to do ló gi co nes sas pro por ções! Ima-
gi nem o es tra go e o pre ju í zo que uma pes qui sa des sa 
na tu re za pode tra zer ao se tor pro du ti vo e eco nô mi co!

Com essa ob ser va ção, con cla mo os Lí de res
par ti dá ri os para fa ze rem as in di ca ções dos mem bros
da CPI. Só pre ci sa mos dis so ago ra. Já te mos o apo io
do Pre si den te do Se na do, Se na dor Ra mez Te bet, não
no sen ti do da de fe sa sis te má ti ca da CPI. Esti ve con-
ver san do com S. Exª so bre o as sun to. S. Exª tem dú vi -
das so bre a efi cá cia da CPI quan to à apu ra ção de
even tu a is di ver gên ci as, dis cre pân ci as e ir re gu la ri da -
des, re co nhe ce que os ins ti tu tos de pes qui sa ne ces -
si tam de am pli ar sua cre di bi li da de, mas me dis se que
vai cum prir seu de ver de Pre si den te do Se na do e
ado tar to das as pro vi dên ci as que lhe cabe para que a
CPI seja im plan ta da. Não es pe ra va ou tra ati tu de do
Se na dor Ra mez Te bet, um exem plo de se ri e da de, de
com pro mis so com a Na ção e de re fe rên cia éti ca, ten-
do sido in clu si ve, por um lon go pe río do, Pre si den te do
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Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar do Se na do
Fe de ral.

Não po de mos ape nas fa zer a fa xi na éti ca na
Casa. A im pren sa vive nos pa u tan do e nos co bran do
quan do as de nún ci as se re fe rem ao man da to par la -
men tar de um Se na dor ou De pu ta do Fe de ral. Espe ro
ago ra da mí dia na ci o nal o mes mo apo io que tem
dado e não tem ne ga do à ma i o ria das in ves ti ga ções
pelo Bra sil afo ra, prin ci pal men te na ques tão éti ca, ou,
às ve zes, quan do se re fe re ao Go ver no. Mu i tas CPIs
fo ram apo i a das pela im pren sa na ci o nal. Espe ro esse
mes mo apo io para que ins ta le mos a CPI a fim de que
de sen vol va seus tra ba lhos e tra ga de vol ta ao Bra sil a
cre di bi li da de nos ins ti tu tos de pes qui sa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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) – Tem a

pa la vra, pela or dem, o Se na dor Ma gui to Vi le la. 
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or-

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu ha-
via re que ri do a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, já fa la ram três Srs. Se na do res. To da -
via, as sim que for pos sí vel, vou aten der ao pe di do de
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 26, DE 2002

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, e com o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, se-
jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus-
ti ça as in for ma ções re la ti vas a ações ado ta das pela
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Jus-
ti ça (SDE) para co i bir su pos ta in fra ção à or dem eco-
nô mi ca co me ti da no mer ca do de le i te em Go iás.

Jus ti fi ca ção

Em 31 de ou tu bro de 2001, foi en ca mi nha do ao
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça o Re que ri men to de
Infor ma ções no 564, de 2001, re la ti va men te ao se tor
de pe cuá ria le i te i ra em Go iás.

O Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi -
ca (CADE) co mu ni cou a ine xis tên cia de pro ces so em
tra mi ta ção en vol ven do aque le se tor e o en vio do re-

que ri men to à SDE vi san do à ado ção das pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as para a in ves ti ga ção de pos sí vel in fra -
ção à or dem eco nô mi ca. Em de cor rên cia, a SDE so li -
ci tou à Co o pe ra ti va Mis ta Agro pe cuá ria do Vale do
Ara gua ia Ltda., (COMIVA) e à em pre sa La ti cí ni os
Bela Vis ta Ltda., al gu mas in for ma ções per ti nen tes ao
mer ca do em ques tão. Não foi re la ta do se hou ve de fi -
ni ção de pra zo para res pos ta.

Embo ra já de cor ri dos mais de três me ses des de 
o en ca mi nha men to do re fe ri do re que ri men to, qua se
nada foi fe i to com vis tas a so lu ci o nar de fi ni ti va men te
a ques tão. É mis ter re cor dar que gran de par te dos pe-
que nos pro du to res es tão en fren tan do gra ves pro ble -
mas fi nan ce i ros em con se qüên cia dos pre ços pre da -
tó ri os pra ti ca dos.

A es tru tu ra do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa da
Con cor rên cia, com pos to pelo Cade, pela SDE e pela
Se cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi-
nis té rio da Fa zen da (SEAE), tem-se mos tra do por de-
ma is mo ro sa para res pon der opor tu na e de for ma ca-
bal à si tu a ção iden ti fi ca da. Não obs tan te as di fi cul da -
des en fren ta das pelo Cade e pela SDE no to can te à
fal ta de in fra-es tru tu ra ade qua da para o cum pri men to
das de man das, é mis ter bus car for mas de con fe rir
ma i or ce le ri da de ao pro ces so.

Nos ter mos do art. 14, VI e VIII, da Lei nº 8.884,
de 11 de ju nho de 1994, à SDE com pe te “ins ta u rar
pro ces so ad mi nis tra ti vo para apu ra ção e re pres são
de in fra ções da or dem eco nô mi ca” e “re me ter ao
Cade, para jul ga men to, os pro ces sos que ins ta u rar,
quan do en ten der con fi gu ra da in fra ção da or dem eco-
nô mi ca”.

Assim, pa re ce-nos in su fi ci en tes as pro vi dên ci as 
to ma das pela SDE. Ade ma is, ca u sa-nos pre o cu pa -
ção a in de fi ni ção de pra zo para a res pos ta.

Cum pre-nos, por tan to, re i te rar a so li ci ta ção
des sas in for ma ções, com o in tu i to de re pri mir prá ti cas 
an ti con cor rên ci a is, pois é mis ter in ves ti gar se es tão
sen do obe de ci dos os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da li-
vre ini ci a ti va e da li vre con cor rên cia (CF, art. 170, ca-
put e IV).

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2002 –
Ma u ro Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 27, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que se jam
pres ta das pelo Mi nis té rio da Fa zen da as se guin tes in-
for ma ções:

1. Qu a is Mu ni cí pi os re fi nan ci a ram dí vi das jun to
ao Te sou ro Na ci o nal nos ter mos da Me di da Pro vi só -
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ria nº2.185-35 ou edi ções an te ri o res, qual o va lor re fi -
nan ci a do por cada Mu ni cí pio, data de as si na tu ra dos
con tra tos, nú me ro de pres ta ções ven ci das e va lor to-
tal já pago?

2. Qu a is Mu ni cí pi os uti li za ram a de du ção pre vis ta
no art. 6º da Me di da Pro vi só ria, qual o va lor e pra zo pre-
vis to das de du ções, o va lor mé dio das pres ta ções pa-
gas em 2001 por es tes Mu ni cí pi os e qual o per cen tu al
de com pro me ti men to da Re ce i ta Lí qui da Real com o
pa ga men to das pres ta ções de cor ren tes des ses fi nan ci -
a men tos, con si de ran do a re tro ci ta da de du ção?

3. Como se rão pa gos os va lo res de du zi dos nos ter-
mos do art. 6º da Me di da Pro vi só ria? Con si de ran do a
Re ce i ta Li qui da Real de 2001, qual a pro je ção do va lor
das pres ta ções a se rem pa gas por es tes Mu ni cí pi os nos
seis me ses se guin tes ao tér mi no des sas de du ções?

Jus ti fi ca ção

A Me di da Pro vi só ria nº2.185, que es ta be le ce cri-
té ri os para a con so li da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a -
men to, pela União, da dí vi da pú bli ca de res pon sa bi li -
da de dos Mu ni cí pi os, per mi tiu, em seu art. 6º, que o
mon tan te de sem bol sa do pelo Mu ni cí pio re la ti va men te
ao ser vi ço das dí vi das jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
ven ci das en tre 31 de ja ne i ro de 1999 e a data de as si -
na tu ra do con tra to de re fi nan ci a men to, fos se de du zi do
das pres ta ções de cor ren tes do con tra to.

No en tan to, a Me di da Pro vi só ria não es ta be le ce
ex pli ci ta men te a for ma de pa ga men to des ses va lo res
de du zi dos. Sen do as sim, o pre sen te re que ri men to
tem o ob je ti vo de ava li ar o im pac to do au men to do va-
lor das pres ta ções em de cor rên cia des ses pa ga men -
tos.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Edu ar do Su plicy.

MEDIDA PROVISÓRIA
 Nº 2.185-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Esta be le ce cri té ri os para a con so li -
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da -
de dos Mu ni cí pi os.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se-
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica a União au to ri za da, até 15 de ju nho
de 2000, a as su mir as se guin tes obri ga ções de res-
pon sa bi li da de dos Mu ni cí pi os:

I – dí vi da jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras na ci o -
na is ou es tran ge i ras, cu jos con tra tos te nham sido fir-

ma dos até 31 de ja ne i ro de 1999, in clu si ve a de cor -
ren te de trans for ma ção de ope ra ções de an te ci pa ção 
de re ce i ta or ça men tá ria em dí vi da fun da da;

II – dí vi da jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras na ci o -
na is ou es tran ge i ras, de cor ren te de ces são de cré di to 
fir ma da até 31 de ja ne i ro de 1999;

III – dí vi da mo bi liá ria in ter na cons ti tu í da até 12
de de zem bro de 1995 ou que, cons ti tu í da após essa
data, con subs tan cia sim ples ro la gem de dí vi da mo bi -
liá ria an te ri or;

IV – dí vi da mo bi liá ria ex ter na cons ti tu í da até 12
de de zem bro de 1995 ou que, cons ti tu í da após essa
data, con subs tan cia sim ples ro la gem de dí vi da mo bi -
liá ria an te ri or;

V – dí vi da re la ti va a ope ra ções de an te ci pa ção
de re ce i ta or ça men tá ria, con tra í da até 31 de ja ne i ro
de 1999; e

VI – dí vi da re la ti va a ope ra ções de cré di to ce le -
bra das com ins ti tu i ções fi nan ce i ras na qua li da de de
agen te fi nan ce i ro da União, dos Esta dos ou de fun dos 
e pro gra mas go ver na men ta is, re gu lar men te cons ti tu -
í dos.

§ 1º Para efe i to dos in ci sos I, III, V e VI, se rão
con si de ra das ape nas as ope ra ções re gis tra das, até
31 de ja ne i ro de 1999, no Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 2º Po de rão ser ain da ob je to de as sun ção pela
União as dí vi das de en ti da des in te gran tes da ad mi -
nis tra ção pú bli ca mu ni ci pal in di re ta, en qua drá ve is
nos in ci sos I a VI do ca put e que se jam pre vi a men te
as su mi das pelo Mu ni cí pio.

§ 3º O ser vi ço das dí vi das men ci o na das nos in-
ci sos III, V e VI do ca put des te ar ti go, não pago e com
ven ci men to ou qual quer for ma de exi gi bi li da de que
te nha ocor ri do en tre 31 de ja ne i ro de 1999 e a data de
as si na tu ra do con tra to de re fi nan ci a men to po de rá ser
re fi nan ci a do pela União, ob ser va das as con di ções
es ta be le ci das nes ta Me di da Pro vi só ria, ex ce to quan-
to a:

I – pra zo: em até cen to e oi ten ta me ses, com
pres ta ções men sa is e con se cu ti vas, ven cen do-se a
pri me i ra na data de as si na tu ra do con tra to de re fi nan -
ci a men to e, as de ma is, nas da tas de ven ci men to es ti -
pu la das para o res tan te das dí vi das re fi nan ci a das ao
am pa ro des ta Me di da Pro vi só ria;

II – en car gos: equi va len tes ao cus to mé dio de
cap ta ção da dí vi da mo bi liá ria in ter na do Go ver no Fe-
de ral (taxa SELIC), acres ci dos, em caso de ina dim -
ple men to, de ju roS mo ra tó ri os de um por cen to ao
ano, so bre o sal do de ve dor pre vi a men te atu a li za do;
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III – ex tra-li mi te das de ma is dí vi das re fi nan ci a -
das na for ma des ta Me di da Pro vi só ria e da Lei nº
8.727, de 5 de no vem bro de 1993; e

IV – amor ti za ção men sal mí ni ma de R$1.000,00
(mil re a is), adi ci o nal men te ao pre vis to no § 1º do art
2º

V – dí vi das par ce la das jun to ao Fun do de Ga-
ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS, cuja for ma li za -
ção te nha ocor ri do até 31 de ja ne i ro de 1999;

VI – co mis são do agen te, in ci den te so bre o pa-
ga men to da pres ta ção de cor ren te da Lei nº 8.727, de
1993; e

VII – dí vi da re la ti va a cré di to imo bi liá rio re fi nan -
ci a do ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 1993, e efe ti va -
men te as su mi do pelo Mu ni cí pio, de du zi das as re ce i -
tas au fe ri das com es sas ope ra ções.

§ 1º Po de rão, ain da, ser de du zi das as des pe sas 
re fe ren tes a prin ci pal, ju ros e de ma is en car gos das
ope ra ções de cor ren tes da Lei nº8.727, de 1993, re a li -
za das no mês, ex ce tu a da a co mis são do agen te.

§ 2º Os va lo res re la ti vos à re du ção da pres ta ção 
pela apli ca ção do li mi te a que se re fe re este ar ti go ou
pela de du ção a que se re fe re o art, 6º te rão seu pa ga -
men to pos ter ga do, so bre eles in ci din do os en car gos
fi nan ce i ros dos con tra tos de re fi nan ci a men to, para o
mo men to em que o ser vi ço da dí vi da com pro me ter
va lor in fe ri or ao li mi te.

§ 3º O li mi te de tre ze por cen to es ta be le ci do no
art. 2º é apli cá vel se men te para as dí vi das re fi nan ci a -
das nos ter mos des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 4º Even tu al sal do de ve dor re sul tan te da apli-
ca ção do li mi te de com pro me ti men to es ta be le ci do na
for ma des te ar ti go, po de rá ser re fi nan ci a do nas mes-
mas con di ções pre vis tas nes ta Me di da Pro vi só ria, em
até cen to e vin te me ses, a par tir do ven ci men to da úl-
ti ma pres ta ção do con tra to de re fi nan ci a men to.

§ 5º No caso pre vis to no § 4º, as pres ta ções não
po de rão ser in fe ri o res ao va lor da úl ti ma pres ta ção do
re fi nan ci a men to.

Art. 6º O mon tan te efe ti va men te de sem bol sa do
pelo Mu ni cí pio re la ti va men te ao ser vi ço das dí vi das
men ci o na das nos in ci sos I, II, III e IV do art. 1º, ven ci -
das en tre 31 de ja ne i ro de 1999 e a data de as si na tu ra 
do con tra to de re fi nan ci a men to, po de rá ser de du zi do
das pres ta ções cal cu la das com base na Ta be la Pri-
ce, li mi ta da a de du ção men sal a cin qüen ta por cen to
do va lor da pri me i ra pres ta ção.

Art. 7º Para os fins des ta Me di da Pro vi só ria, en-
ten de-se como RLR a re ce i ta re a li za da nos doze me-
ses an te ri o res ao mês ime di a ta men te an te ri or àque le

em que ela es ti ver sen do apu ra da, ob ser va do o se-
guin te:

I – se rão ex clu í das as re ce i tas pro ve ni en tes de
ope ra ções de cré di to, de anu la ção de res tos a pa gar,
de ali e na ção de bens, de trans fe rên ci as vin cu la das a
qual quer tí tu lo, de trans fe rên ci as vo lun tá ri as ou do a -
ções re ce bi das com o fim es pe cí fi co de aten der a
des pe sas de ca pi tal; e

II – se rão com pu ta das as re ce i tas ori un das do
pro du to da ar re ca da ção do Impos to so bre Ope ra ções 
Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres-
ta ções de Ser vi ços de Trans por tes Inte res ta du al e
Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção des ti na do à con-
ces são de qua is quer fa vo res fis ca is ou fi nan ce i ros, in-
clu si ve na for ma de em prés ti mos ou fi nan ci a men tos,
ain da que por meio de fun dos, ins ti tu i ções fi nan ce i ras 
ou ou tras en ti da des con tro la das pelo Po der Pú bli co,
con ce di das com base no re fe ri do im pos to e que re sul -
te em re du ção ou eli mi na ção, di re ta ou in di re ta, do
res pec ti vo ônus.

Pa rá gra fo úni co. O su pe rá vit fi nan ce i ro das au-
tar qui as e fun da ções, ex clu í das as de ca rá ter pre vi -
den ciá rio, será con si de ra do como re ce i ta re a li za da
para fins de cál cu lo da RLR.

Art. 8º O con tra to de re fi nan ci a men to de dí vi das
de ve rá pre ver que o Mu ni cí pio;

I – so men te po de rá emi tir no vos tí tu los da dí vi da 
pú bli ca mo bi liá ria mu ni ci pal in ter na ou ex ter na, após
a in te gral li qui da ção da dí vi da ob je to do re fi nan ci a -
men to pre vis to nes ta Me di da Pro vi só ria; e

II – so men te po de rá con tra ir no vas dí vi das, in-
clu si ve ope ra ções de Ante ci pa ção de Re ce i ta Orça-
men tá ria, se a dí vi da fi nan ce i ra to tal do Mu ni cí pio for
in fe ri or à sua RLR anu al.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se das ve da ções a
que se re fe re o in ci so II:

I – a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to ins ti tu -
í das por pro gra mas fe de ra is, des ti na das à mo der ni -
za ção e ao apa re lha men to da má qui na ad mi nis tra ti va 
dos Mu ni cí pi os;

II – os em prés ti mos ou fi nan ci a men tos jun to a
ci ga nis mos fi nan ce i ros mul ti la te ra is e a ins ti tu i ções
de fo men to e................

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son...

São li dos os se guin tes:
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Ofí cio nº 11/2002-GLDPT

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro 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 os se guin tes Se na do res para atu a rem como
Vice-Lí de res do Blo co Par la men tar de Opo si ção:

Se na do ra Emi lia Fer nan des
Se na dor Tião Vi a na
Se na dor Ro ber to Fre i re
Se na dor Se bas tião Ro cha

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) – Os ex pe -
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se-
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil-
son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 20, DE 2002

Acres cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº
2.848/40 – Có di go Pe nal, a fim de au men -
tar a pena de agen te que pra ti ca cri me
com par ti ci pa ção de me nor.

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

bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi ger acres ci do
do se guin te ar ti go:

“Art. 29-A. O agen te que pra ti car o cri me com a
par ti ci pa ção de me nor de 18 (de zo i to) anos terá sua
pena au men ta da de um ter ço.”

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

Jus ti fi ca ção

Com um mis to de sur pre sa e in dig na ção, as sis -
ti mos aos no ti ciá ri os mos tran do a ação de mar gi na is
uti li zan do-se de me no res – mais pre ci sa men te de sua
Impu ta bi li da de Pe nal – para a exe cu ção de cri mes,
que vão des de sim ples fur to até trá fi co de en tor pe -
cen tes ou ho mi cí di os.

Não po de mos per mi tir que mar gi na is cor rom -
pam nos sas cri an ças uti li zan do-as em suas prá ti cas
es pú ri as. Por isso, apre sen ta mos o pre sen te pro je to
de lei que visa al te rar o Có di go Pe nal, au men tan do de
um ter ço a pena dos que pra ti quem cri mes com a par-
ti ci pa ção de me nor de 18 anos.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Wil son.

(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 21, DE 2002

Alte ra a re da ção dos ar ti gos 67 e 89
da Lei nº 6.815, de 19 de agos to de 1980.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 67 da Lei nº 6.815, de 19 de

agos to de 1980, pas sa a vi ger com a se guin te re da -
ção:

“Art. 67. O es tran ge i ro que es ti ver sen-
do pro ces sa do, ou ti ver sido con de na do, no
Bra sil, por cri me pu ní vel com pena pri va ti va
de li ber da de, so men te po de rá ser ex pul so
de po is da con clu são do pro ces so ou do
cum pri men to da pena.

§ 1º So men te será con ce di do li vra -
men to con di ci o nal a es tran ge i ro após con-
sul ta ao Pre si den te da Re pú bli ca, que, nes-
ta hi pó te se, de ci di rá so bre a con ve niên cia
da ex pul são do con de na do an tes da con-
ces são do li vra men to con di ci o nal.

§ 2º Des de que con ve ni en te ao in te -
res se na ci o nal, a ex pul são do es tran ge i ro
po de rá efe ti var-se, ain da que haja con de na -
ção a pena não pri va ti va de li ber da de.(NR)"

Art. 2º O ca put do ar ti go 89 da Lei nº 6.815, de
19 de agos to de 1980, pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 89. Qu an do o ex tra di tan do es ti ver
sen do pro ces sa do, ou ti ver sido con de na do,
no Bra sil, por cri me pu ní vel com pena pri va -
ti va de li ber da de, a ex tra di ção será exe cu ta -
da so men te de po is da con clu são do pro ces -
so ou do cum pri men to da pena, res sal va do,
en tre tan to, o dis pos to nos §§ 1º e 2º do ar ti -
go 67.(NR)

Pa rá gra fo úni co. ...................................
.........................................................................."
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei, que al te ra o Esta tu to
do Estran ge i ro – Lei nº 6.815, de 19 de agos to de
1980, visa ga ran tir a so be ra nia das de ci sões le gí ti -
mas do Po der Ju di ciá rio quan do do jul ga men to de es-
tran ge i ro por de li to pra ti ca do em solo bra si le i ro.
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O ar ti go pri me i ro da pro po si ção pre ten de al te rar 
o ar ti go 67 da Lei nº 6.815/80, con di ci o nan do a ex pul -
são de es tran ge i ro que es ti ver sen do pro ces sa do, ou
ti ver sido con de na do, no Bra sil, por cri me pu ní vel com
pena pri va ti va de li ber da de, à con clu são do pro ces so
ou ao cum pri men to de pena. As ex ce ções a re gra pro-
pos ta são duas:

i) no caso de con ces são de li vra men to con di ci o -
nal a es tran ge i ro, o Pre si den te da Re pú bli ca será
con sul ta do so bre a con ve niên cia da ex pul são do con-
de na do an tes da con ces são do li vra men to con di ci o -
nal. Tal prer ro ga ti va ob je ti va evi tar que haja o ris co de
não ex pul são do es tran ge i ro pela uti li za ção in de vi da
de um be ne fí cio con ce di do por ma gis tra do; e

ii) des de que con ve ni en te ao in te res se na ci o nal, 
a ex pul são do es tran ge i ro po de rá efe ti var-se, ain da
que haja con de na ção a pena não pri va ti va de li ber da -
de. O tex to é auto-ex pli ca ti vo.

Já as mo di fi ca ções pro pos tas ao ar ti go 89 da-
que le Di plo ma Le gal vi sam es ten der as duas ex ce -
ções des cri tas aci ma ao ins ti tu to da ex tra di ção.

Por tan to, con cla mo os no bres Pa res a em pres -
tar efi cá cia a esta im por tan te mu dan ça em nos so or-
de na men to ju rí di co, o que for ta le ce rá a so be ra nia na-
ci o nal, har mo ni zan do e re a fir man do o prin cí pio da se-
pa ra ção do Po de res.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Wil son. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

De fi ne a si tu a ção ju rí di ca do es tran -
ge i ro no Bra sil, cria o Con se lho Na ci o nal
de Imi gra ção.

...........................................................................
Art. 67. Des de que con ve ni en te ao in te res se na-

ci o nal, a ex pul são do es tran ge i ro po de rá efe ti var-se,
ain da que haja pro ces so ou te nha ocor ri do con de na -
ção. (Re nu me ra do pela Lei nº 6.964, de 9-12-81).

...........................................................................
Art. 89. Qu an do o ex tra di tan do es ti ver sen do

pro ces sa do, ou ti ver sido con de na do, no Bra sil, por
cri me pu ní vel com pena pri va ti va de li ber da de, a ex-
tra di ção será exe cu ta da so men te de po is da con clu -
são do pro ces so ou do cum pri men to da pena, res sal -
va do, en tre tan to, o dis pos to no ar ti go 67 (Re nu me ra -
do pela Lei nº 6.964, de 9-12-81).

Pa rá gra fo úni co. A en tre ga do ex tra di tan do fi ca -
rá igual men te adi a da se a efe ti va ção da me di da pu ser 

em ris co a sua vida por ca u sa de en fer mi da de gra ve
com pro va da por la u do mé di co ofi ci al.

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

(Às Co mis sões de Re la ções Exte ri o res 
e De fe sa Na ci o nal, e de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, ca ben do à úl ti ma a de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 22, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
para re gu lar a subs ti tu i ção tri bu tá ria no
cam po do im pos to so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre 
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in-
te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni -
ca ções.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 6º, 8º e 10 da Lei Com ple men tar

nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º Con si de ra-se subs ti tu to tri bu tá rio o con-
tri bu in te a quem a lei atri bua, no mo men to da ocor rên -
cia do fato ge ra dor de sua ope ra ção pró pria, a res-
pon sa bi li da de pelo im pos to in ci den te so bre ope ra -
ções ou pres ta ções sub se qüen tes, in clu si ve in te res -
ta du a is, caiu a mes ma mer ca do ria ou ser vi ço.

§ 1º Lei es ta du al, ve da da a de le ga ção de com-
pe tên cia, po de rá de sig nar os con tri bu in tes e as mer-
ca do ri as ou ser vi ços em re la ção aos qua is ocor re rá a
subs ti tu i ção tri bu tá ria.

§ 2º Obser va do o dis pos to no art. 9º, a res pon -
sa bi li da de tri bu tá ria pode ser atri bu í da in clu si ve
quan to ao va lor de cor ren te da dfe ren ça en tre alí quo -
tas in ter na e in te res ta du al, nas ope ra ções que des ti -
nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za do em
ou tro Esta do, que seja con tri bu in te do im pos to.

§ 3º Res sal va da a subs ti tu i ção tri bu tá ria de que
tra ta este ar ti go, é ex pres sa men te ve da da qual quer
for ma de an te ci pa ção do im pos to em re la ção ao fato
ge ra dor tal como de fi ni do no art. 12. (NR)

Art. 8º Para fins de subs ti tu i ção tri bu tá ria, a base
de cál cu lo será, em or dem de pre fe rên cia obri ga tó ria:

I – o pre ço fi nal a con su mi dor, úni co ou má xi mo,
fi xa do por ór gão pú bli co com pe ten te;

II – o pre ço fi nal ao con su mi dor, su ge ri do pelo
fa bri can te ou im por ta dor;

III – a es ti ma ti va re sul tan te do so ma tó rio das se-
guin tes par ce las:

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  27 00881

    197FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



a) o va lor da ope ra ção ou pres ta ção pró pria;
b) o mon tan te dos va lo res de se gu ro, de fre te e

de ou tros en car gos co bra dos ou trans fe rí ve is aos ad-
qui ren tes ou to ma do res de ser vi ço;

c) a mnar gem de va lor agre ga do, in clu si ve lu cro, 
em cada ope ra ção ou pres ta ção sub se qüen te.

§ 1º A au to ri da de ad mi nis tra ti va po de rá des con -
si de rar o in ci so II se, com pro va da men te, o pre ço su-
ge ri do si tu ar-se em me nos de oi ten ta e cin co por cen-
to dos pre ços mé di os pra ti ca dos no mer ca do con si -
de ra do, em pelo me nos dois tri mes tres con se cu ti vos.

§ 2º A mar gem a que se re fe re a alí nea c do in ci -
so III des te ar ti go será cal cu la da por mé dia pon de ra -
da, me di an te cri té ri os es ta be le ci dos em lei, a par tir de
pre ços usu al men te pra ti ca dos no mer ca do e ob ti das
em le van ta men to de pe ri o di ci da de pelo me nos tri-
mes tral, ain da que por amos tra gem, ou de in for ma -
ções e ou tros ele men tos for ne ci dos por en ti da des re-
pre sen ta ti vas do se tor con si de ra do.

§ 3º A lei po de rá au to ri zar a au to ri da de ad mi nis -
tra ti va a es ta be le cer a base de cál cu lo por es ti ma ti va,
in clu si ve para in te grar con vê nio in te res ta du al, ob ser -
va do o dis pos to nes te ar ti go.

§ 4º O con tri bu in te po de rá re cu sar a con di ção
de subs ti tu to tri bu tá rio des de que com pro ve, in clu si ve 
atra vés de sua en ti da de re pre sen ta ti va, su pe res ti ma -
ção da base de cál cu lo em mar gem su pe ri or a quin ze
por cen to dos pre ços mé di os pra ti ca dos no mer ca do
con si de ra do, em pelo me nos dois tri mes tres con se -
cu ti vos.

§ 5º O im pos to a ser pago cor res pon de rá à di fe -
ren ça en tre o va lor re sul tan te da apli ca ção da alí quo -
ta pre vis ta para as ope ra ções ou pres ta ções in ter nas
do Esta do de des ti no so bre a res pec ti va base de cál-
cu lo e o va lor do im pos to de vi do pela ope ra ção ou
pres ta ção pró pria do subs ti tu to. (NR)

Art. 10. É as se gu ra do ao con tri bu in te subs ti tu í -
do o di re i to à res ti tu i ção ime di a ta, em di nhe i ro, do va-
lor par ci al ou in te gral do im pos to pago por subs ti tu i -
ção, cor res pon den te ao fato ge ra dor pre su mi do
não-re a li za do ou re a li za do com base de cál cu lo in fe ri -
or à es ti ma ti va es ta be le ci da nos ter mos do art. 8º

§ 1º Me di an te co mu ni ca ção à au to ri da de ad mi -
nis tra ti va, o con tri bu in te pode op tar por:

a) cre di tar-se, ime di a ta men te, em sua es cri ta
fis cal, do va lor do im pos to pago a ma i or, de vi da men te
atu a li za do se gun do os mes mos cri té ri os es ta be le ci -
dos em lei para o dé bi to do tri bu to; ou

b) com pen sar o mes mo va lor com dé bi tos de
na tu re za tri bu tá ria que te nha para com o Esta do.

§ 2º Na hi pó te se do § 1º, so bre vin do de ci são
con trá ria ir re cor rí vel em pro ces so ins ta u ra do na es fe -
ra ad mi nis tra ti va, o con tri bu in te, no pra zo de quin ze
dias da res pec ti va no ti fi ca ção, sem pre ju í zo do dis-
pos to no art. 151 da Lei nº5.172, de 25 de ou tu bro de
1966, pro ce de rá ao es tor no dos cré di tos lan ça dos,
tam bém de vi da men te atu a li za dos, com os acrés ci -
mos le ga is ca bí ve is, ou terá a com pen sa ção anu la da, 
caso em que o dé bi to com pen sa do será res ta be le ci -
do, acres ci do dos en car gos le ga is.

§ 3º O pra zo para de vo lu ção em di nhe i ro não
pode ser su pe ri or a trin ta dias da pro to co li za ção do
re que ri men to, res sal va da a sus pen são pro vo ca da por
exi gên cia de comn ple men ta ção de da dos ou re a li za -
ção de di li gên ci as." (NR)

Art. 2º Fica re vo ga do o art. 7º da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996.

Art. 3º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Embo ra seja o ide al, sabe-se que qual quer im-
pos to ja ma is é com ple ta men te ne u tro para o sis te ma
eco nô mi co, pois sem pre es ta rá re ti ran do po der de
com pra da po pu la ção ou es ta rá one ran do se to res
pro du ti vos, in flu en ci an do em cus tos, es ti mu lan do ou
de ses ti mu lan do a con cor rên cia etc. Além dis so, o
mes mo im pos to afe ta di fe ren te men te as pes so as, de-
pen den do, por exem plo, de sua fa i xa de ren da ou de
seus há bi tos de con su mo. Ou afe ta di fe ren te men te os
pro du to res, de pen den do por exem plo da pró pria es-
tru tu ra do mer ca do no qual cada um atue, da tec no lo -
gia que em pre gue ou até mes mo da ve lo ci da de do
giro de seus ne gó ci os.

Ain da as sim, essa ne u tra li da de deve ser bus ca -
da pela po lí ti ca tri bu tá ria como um ob je ti vo dos mais
im por tan tes. E, mais que isso, a téc ni ca tri bu tá ria
deve ter em mira cri ar o mí ni mo de onus ex tra-fis ca is
para o con tri bu in te. Onus, por exem plo, como os cus-
tos de con tro les que é obri ga do a man ter, ou como os
cus tos fi nan ce i ros da obri ga ção tri bu tá ria.

Qu an to a esse úl ti mo par ti cu lar, é de boa po lí ti -
ca que a cro no lo gia do nas ci men to da obri ga ção tri-
bu tá ria e o efe ti vo pa ga men to do im pos to aos co fres
do Esta do seja, tan to quan to pos sí vel, adap ta da à
cro no lo gia do giro dos ne gó ci os. Assim, por exem plo,
se o pra zo mé dio de re ce bi men to das mer ca do ri as
ven di das é de qua ren ta e cin co dias, e o Esta do im-
põe ao con tri bu in te re co lher o im pos to em quin ze
dias, isso sig ni fi ca que o con tri bu in te está sen do one-
ra do em ju ros equi va len tes aos ban cá ri os, in ci den tes
du ran te trin ta dias, so bre o va lor pago. Mu i to pior: se o
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Esta do le gis la que o fato ge ra dor da obri ga ção seja a
en tra da da mer ca do ria em es to que, e não a sa í da e,
se a base de cál cu lo não é o fu tu ro va lor de sua pró-
pria ven da, mas o da su pos ta ven da de um va re jis ta
com o qual se quer tem re la ção di re ta, por ter co lo ca -
do vá ri as eta pas adi an te na ca de ia de co mer ci a li za -
ção do pro du to, pode es tar sen do im pos ta uma so-
bre car ga fi nan ce i ra in su por tá vel ao con tri bu in te, pre-
ju di can do o pró prio de sen vol vi men to de seus ne gó ci -
os.

O Esta do terá an te ci pa do sua re ce i ta e as sim,
te o ri ca men te, se apro pri a do da que les ju ros. Entre-
tan to, terá pra ti ca do, por via oblí qua, ver da de i ro con-
fis co tem po rá rio ou, na me lhor das hi pó te ses, em-
prés ti mo com pul só rio não-re mu ne ra do e não-au to ri -
za do cons ti tu ci o nal men te. Do pon to de vis ta eco nô -
mi co, es ta rá su fo can do a ati vi da de pri va da e pre ju di -
can do o de sen vol vi men to. Em ou tras pa la vras: es ta rá
su pos ta men te ze lan do pelo equi lí brio fis cal atu al,
mas cons tru in do as ba ses para uma cri se fu tu ra, pela
ane mia das ati vi da des pro du ti vas.

O im pos to so bre cir cu la ção de mer ca do ri as e
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e
in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção (ICMS) é es tru tu ra -
do se gun do a téc ni ca do im pos to so bre va lor adi ci o -
na do (IVA). É im pos to com pa tí vel com a mais im por -
tan te evo lu ção de téc ni ca tri bu tá ria em todo o mun do.

A li te ra tu ra eco nô mi ca tem con si de ra do a téc ni -
ca do IVA como a que pos si bi li ta a ma i or ne u tra li da de, 
em se tra tan do de im pos to so bre ven das, prin ci pal -
men te se com pa ra do com o im pos to em cas ca ta. É
ne u tro em re la ção à es tru tu ra da em pre sa, pois o to tal 
do im pos to in ci den te so bre de ter mi na do pro du to in-
de pen de do nú me ro de tran sa ções por ele so fri das ao
lon go da ca de ia pro du ti va.

Ou tra gran de van ta gem do IVA é que, sen do
mul ti fá si co, dis tri bui a car ga tri bu tá ria pro por ci o nal -
men te en tre to dos os agen tes eco nô mi cos in ter ve ni -
en tes na ca de ia – o que pro por ci o na, tam bém, um flu-
xo de ar re ca da ção me lhor para o Esta do, e um ca rá -
ter de au to fis ca li za ção, pois to dos os elos da ca de ia
de pro du ção e co mer ci a li za ção são so li dá ri os en tre
si. Mes mo que um dos par ti ci pan tes so ne gue o im-
pos to, há gran de pro ba bi li da de de que os de ma is não
con si gam fa zê-lo, su prin do a fal ta da que le.

Vá ri as ou tras van ta gens do IVA po de ri am ser in-
di ca das, mas es tas são as prin ci pa is. E, co in ci den te -
men te, são exa ta men te es sas que vêm sen do vi o len -
ta men te dis tor ci das pe los Esta dos que, no afã de ar-
re ca dar mais e mais, con fun dem an te ci pa ção com
au men to de re ce i ta. Nis so, vi o len tam a fi lo so fia do im-
pos to, que bram a sua ne u tra li da de, su fo cam os con-
tri bu in tes e nada re sol vem, pois a re ce i ta an te ci pa da

para hoje será a que fal ta rá ama nhã. Com o agra van -
te de que, exa u ri dos, os con tri bu in tes não têm como
am pli ar os ne gó ci os. A es tag na ção eco nô mi ca subs ti -
tui o de sen vol vi men to que de ve ria pro por ci o nar o sa-
u dá vel e le gí ti mo cres ci men to da ar re ca da ção.

A re gu la men ta ção hoje vi gen te le vou ao uso
abu si vo do ins ti tu to da subs ti tu i ção tri bu tá ria – que,
na fi lo so fia do im pos to, deve ser ex cep ci o na lís si ma.
Pior que isso, le vou a uma ab sur da prá ti ca de an te ci -
pa ção tri bu tá ria, pela qual os con tri bu in tes são obri-
ga dos a pa gar o fu tu ro im pos to já na en tra da da mer-
ca do ria em seu es to que. Mu i tos Esta dos têm, mes-
mo, co bra do o im pos to na pró pria di vi sa in te res ta du -
al, du ran te o trân si to da mer ca do ria.

Este pro je to tem o ob je ti vo de, re gu la men tan do
o § 7º do art. 150, com bi na do com a alí nea b do in ci so
XII do § 2º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral, res ga -
tar o ver da de i ro con ce i to e fi na li da de da subs ti tu i ção
tri bu tá ria, em con so nân cia com a fi lo so fia do IVA e
com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is, pon do co bro ao ver-
da de i ro car na val de abu sos e in cons ti tu ci o na li da des
pra ti ca das pe los Esta dos no cam po do ICMS.

Des ta cam-se os prin ci pa is pon tos do pro je to:
I – pas sa a ser per mi ti da ape nas a subs ti tu i ção

“para a fren te”, em obe diên cia ao dis pos to no § 7º do
art. 150 da Cons ti tu i ção (até por que a téc ni ca de dé bi -
to/cré di to do ICMS dis pen sa a subs ti tu i ção “para
trás”);

II – é eli mi na da a en tra da da mer ca do ria como
fato ge ra dor do im pos to, para co i bir a co bran ça an te -
ci pa da do im pos to, an tes da ven da da mer ca do ria;

III – a subs ti tu i ção pas sa a ser per mi ti da so men -
te no mo men to do fato ge ra dor da ope ra ção pró pria
do con tri bu in te subs ti tu to, isto é, na sa í da da mer ca -
do ria ou na pres ta ção do ser vi ço;

IV – é ve da da a de le ga ção de com pe tên cia,
pelo Po der Le gis la ti vo, à au to ri da de ad mi nis tra ti va,
para ma ni pu lar os ele men tos ju rí di cos do fato ge ra -
dor (em obe diên cia ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da le-
ga li da de);

V – a base de cál cu lo pas sa a ser, em or dem
obri ga tó ria de pre fe rên cia, o pre ço ta be la do por ór gão 
pú bli co, o su ge ri do pelo fa bri can te e, fi nal men te, a
“pa u ta” es ta be le ci da pela au to ri da de ad mi nis tra ti va
se gun do cri té ri os bem de fi ni dos;

VI – são cri a dos me ca nis mos para co i bir abu so
de par te a par te, no es ta be le ci men to da base de cál-
cu lo: a ad mi nis tra ção pode des con si de rar o pre ço su-
ge ri do pelo fa bri can te, se ele for com pro va da men te
su bes ti ma do, e o con tri bu in te pode re cu sar-se à con-
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di ção de subs ti tu to se a pa u ta es ta be le ci da pela ad-
mi nis tra ção for com pro va da men te su pe res ti ma da;

VII – em obe diên cia ao dis pos to no § 7º do art.
150 da Cons ti tu i ção, são cri a dos me ca nis mos para
pos si bi li tar o ime di a to res sar ci men to do im pos to co-
bra do a ma i or na subs ti tu i ção tri bu tá ria. É o que se
co lo ca à ju di ci o sa de li be ra ção das Ca sas do Con-
gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. _
Se na dor Antô nio Car los Va la da res _ Se na dor Lind-
berg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR
Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri -
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

...........................................................................
Art. 6º Lei es ta du al po de rá atri bu ir a con tri bu in te 

do im pos to ou a de po si tá rio a qual quer tí tu lo a res-
pon sa bi li da de pelo seu pa ga men to, hi pó te se em que
o con tri bu in te as su mi rá a con di ção de subs ti tu to tri bu -
tá rio.

§ 1º A res pon sa bi li da de po de rá ser atri bu í da em
re la ção ao im pos to in ci den te so bre uma ou mais ope-
ra ções ou pres ta ções, se jam an te ce den tes, con co mi -
tan tes ou sub se qüen tes, in clu si ve ao va lor de cor ren te 
da di fe ren ça en tre alí quo tas in ter na e in te res ta du al
nas ope ra ções e pres ta ções que des ti nem bens e
ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za do em ou tro Esta-
do, que seja con tri bu in te do im pos to.

§ 2º A atri bu i ção de res pon sa bi li da de dar-se-á
em re la ção a mer ca do ri as ou ser vi ços pre vis tos em
lei de cada Esta do.

Art. 7º Para efe i to de exi gên cia do im pos to por
subs ti tu i ção tri bu tá ria, in clui-se, tam bém, como fato
ge ra dor do im pos to, a en tra da de mer ca do ria ou bem
no es ta be le ci men to do ad qui ren te ou em ou tro por ele
in di ca do.

Art. 8º A base de cál cu lo, para fins de subs ti tu i -
ção tri bu tá ria, será:

I – em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções an-
te ce den tes ou con co mi tan tes, o va lor da ope ra ção ou
pres ta ção pra ti ca do pelo con tri bu in te subs ti tu í do;

II – em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções sub-
se qüen tes, ob ti da pelo so ma tó rio das par ce las se-
guin tes:

a) o va lor da ope ra ção ou pres ta ção pró pria re a -
li za da pelo subs ti tu to tri bu tá rio ou pelo subs ti tu í do in-
ter me diá rio;

b) o mon tan te dos va lo res de se gu ro, de fre te e
de ou tros en car gos co bra dos ou trans fe rí ve is aos ad-
qui ren tes ou to ma do res de ser vi ço;

c) a mar gem de va lor agre ga do, in clu si ve lu cro,
re la ti va às ope ra ções ou pres ta ções sub se qüen tes.

§ 1º Na hi pó te se de res pon sa bi li da de tri bu tá ria
em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções an te ce den -
tes, o im pos to de vi do pe las re fe ri das ope ra ções ou
pres ta ções será pago pelo res pon sá vel, quan do:

I – da en tra da ou re ce bi men to da mer ca do ria ou
do ser vi ço;

II – da sa í da sub se qüen te por ele pro mo vi da,
ain da que isen ta ou não tri bu ta da;

III – ocor rer qual quer sa í da ou even to que im-
pos si bi li te a ocor rên cia do fato de ter mi nan te do pa ga -
men to do im pos to.

§ 2º Tra tan do-se de mer ca do ria ou ser vi ço cujo
pre ço fi nal a con su mi dor, úni co ou má xi mo, seja fi xa -
do por ór gão pú bli co com pe ten te, a base de cál cu lo
do im pos to, para fins de subs ti tu i ção tri bu tá ria, é o re-
fe ri do pre ço por ele es ta be le ci do.

§ 3º Exis tin do pre ço fi nal a con su mi dor su ge ri do 
pelo fa bri can te ou im por ta dor, po de rá a lei es ta be le -
cer como base de cál cu lo este pre ço.

§ 4º A mar gem a que se re fe re a alí nea c do in ci -
so II do ca put será es ta be le ci da com base em pre ços
usu al men te pra ti ca dos no mer ca do con si de ra do, ob ti -
dos por le van ta men to, ain da que por amos tra gem ou
atra vés de in for ma ções e ou tros ele men tos for ne ci -
dos por en ti da des re pre sen ta ti vas dos res pec ti vos
se to res, ado tan do-se a mé dia pon de ra da dos pre ços
co le ta dos, de ven do os cri té ri os para sua fi xa ção ser
pre vis tos em lei.

§ 5º O im pos to a ser pago por subs ti tu i ção tri bu -
tá ria, na hi pó te se do in ci so II do ca put, cor res pon de -
rá à di fe ren ça en tre o va lor re sul tan te da apli ca ção da
alí quo ta pre vis ta para as ope ra ções ou pres ta ções in-
ter nas do Esta do de des ti no so bre a res pec ti va base
de cál cu lo e o va lor do im pos to de vi do pela ope ra ção
ou pres ta ção pró pria do subs ti tu to.

...........................................................................
Art. 10. É as se gu ra do ao con tri bu in te subs ti tu í -

do o di re i to à res ti tu i ção do va lor do im pos to pago por
for ça da subs ti tu i ção tri bu tá ria, cor res pon den te ao
fato ge ra dor pre su mi do que não se re a li zar.
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§ 1º For mu la do o pe di do de res ti tu i ção e não ha-
ven do de li be ra ção no pra zo de no ven ta dias, o con tri -
bu in te subs ti tu í do po de rá se cre di tar, em sua es cri ta
fis cal, do va lor ob je to do pe di do, de vi da men te atu a li -
za do se gun do os mes mos cri té ri os apli cá ve is ao tri-
bu to.

§ 2º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, so bre vin -
do de ci são con trá ria ir re cor rí vel, o con tri bu in te subs ti -
tu í do, no pra zo de quin ze dias da res pec ti va no ti fi ca -
ção, pro ce de rá ao es tor no dos cré di tos lan ça dos,
tam bém de vi da men te atu a li za dos, como pa ga men to
dos acrés ci mos le ga is ca bí ve is.

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
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 – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta -
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in -
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi -
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si -
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te 
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

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;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so -

as ou bens por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in-
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela
uti li za ção de vias con ser va das pelo po der pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou-

tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu-
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au-
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo
po der pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren da 
e aos ser vi ços vin cu la dos a suas fi na li da des es sen ci -
a is ou às de las de cor ren tes.

§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em-
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra pres -
ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo usuá-
rio, nem exo ne ram o pro mi ten te com pra dor da obri ga -
ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, alí ne -
as b e c, com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a ren-
da e os ser vi ços re la ci o na dos com as fi na li da des es-
sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para que os con-
su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos
que in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

§ 6º Qu al quer anis tia ou re mis são que en vol va
ma té ria tri bu tá ria ou pre vi den ciá ria só po de rá ser
con ce di da atra vés de lei es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al
ou mu ni ci pal.

Art. 151. É ve da do à União:
I – ins ti tu ir tri bu to que não seja uni for me em todo

o ter ri tó rio na ci o nal ou que im pli que dis tin ção ou pre-
fe rên cia em re la ção a Esta do, ao Dis tri to Fe de ral ou a
Mu ni cí pio, em de tri men to de ou tro, ad mi ti da a con-
ces são de in cen ti vos fis ca is des ti na dos a pro mo ver o
equi lí brio do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co en tre
as di fe ren tes re giões do País;

II – tri bu tar a ren da das obri ga ções da dí vi da pú-
bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os, bem como a re mu ne ra ção e os pro ven tos dos res-
pec ti vos agen tes pú bli cos, em ní ve is su pe ri o res aos
que fi xar para suas obri ga ções e para seus agen tes;

III – ins ti tu ir isen ções de tri bu tos da com pe tên cia
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

Item 1:
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ORDEM DO DIA

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 8, de 2001, que al te ra e
acres ce dis po si ti vos à Lei nº 6.385, de 7 de
de zem bro de 1976, que dis põe so bre o mer-
ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De-
pu ta do Mil ton Mon ti, em subs ti tu i ção à Co-
mis são Mis ta.

A Pre si dên cia es cla re ce que a ma té ria
se en con tra em re gi me de ur gên cia des de o
dia 16 de de zem bro pas sa do e so bres tou, a
par tir da que la data, a pa u ta da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Por tan to, nes ta Casa, a ma té ria
pas sa a obs tru ir a pa u ta do Se na do Fe de ral,
até que se ul ti me sua vo ta ção, ten do em vis ta 
que o pra zo fi nal de ses sen ta dias para apre-
ci a ção da ma té ria, pelo Con gres so Na ci o nal,
é o dia 27 do cor ren te, pró xi ma quar ta-fe i ra.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que cons-
tam dos avul sos da Ordem do Dia os tex tos da me di -
da pro vi só ria e da res pec ti va emen da, bem como do
pa re cer pro fe ri do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim sen do, pas sa-se à dis cus são, em con jun -
to, da me di da pro vi só ria e da emen da, em tur no úni co. 
(Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos. De cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria, em tur no úni-
co, sem pre ju í zo da emen da. (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 a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da, com o voto con trá rio do Se na dor La u -

ro Cam pos.
Em vo ta ção a emen da, com pa re cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta da.

É a se guin te a emen da re je i ta da:

EMENDA À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 8,

DE 31 DE OUTUBRO DE 2001

Alte ra e acres ce dis po si ti vos à Lei
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que

dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo-
bi liá ri os.

Inclua-se como § 7º no art. 6º da Lei nº 6.385,
cons tan te do art. 1º da MP nº 8/01, o se guin te tex to:
“Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº 6.385, de 7 de
de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 5º ...................................................
.................. ............................................
Art. 6º . ..................................................
..................... .........................................

§ 7º O Qu a dro Per ma nen te de Pes so al da Co-
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será cons ti tu í do de car-
gos pú bli cos, cujo pro vi men to, ex ce tu a das as fun ções 
de con fi an ça, será fe i to me di an te con cur so pú bli co".

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) _ Nes te
ins tan te, pro mul go a Lei nº 10.411, des ta data, e a en-
ca mi nho ao Diá rio Ofi ci al da União para pu bli ca ção.

É a se guin te a Lei pro mul ga da:

LEI Nº 10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002

Alte ra e acres ce dis po si ti vos à Lei
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo-
bi liá ri os.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado-
tou a Me di da Pro vi só ria nº 8, de 2001, que o Con gres -
so Na ci o nal apro vou, e eu, Ra mez Te bet, Pre si den te
da Mesa do Con gres so Na ci o nal, para os efe i tos do
dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re-
da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
2001, pro mul go a se guin te Lei:

Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº 6.385, de
7 de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re gi me es pe ci al, vin-
cu la da ao Mi nis té rio da Fa zen da, com per so na li da de
ju rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do ta da de au to ri da de
ad mi nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor di na -
ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li da de de seus
di ri gen tes, e au to no mia fi nan ce i ra e or ça men tá ria.”
(NR)

“Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por um Pre si den te e qua tro Di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de po is de
apro va dos pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de
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ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia em ma-
té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O man da to dos di ri gen tes da Co mis são
será de cin co anos, ve da da a re con du ção, de ven do
ser re no va do a cada ano um quin to dos mem bros do
Co le gi a do.

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so men te per de -
rão o man da to em vir tu de de re nún cia, de con de na -
ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so ad-
mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei pe nal e a
lei de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, será ca u sa da per-
da do man da to a inob ser vân cia, pelo Pre si den te ou
Di re tor, dos de ve res e das pro i bi ções ine ren tes ao
car go.

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do
ao Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men -
to pre ven ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men -
to.

§ 5º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te da Co mis são de Va lo res Mo-
bi liá ri os, as su mi rá o Di re tor mais an ti go ou o mais ido-
so, nes sa or dem, até nova no me a ção, sem pre ju í zo
de suas atri bu i ções.

§ 6º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de Di re tor, pro ce der-se-á à nova no me a ção
pela for ma dis pos ta nes ta Lei, para com ple tar o man-
da to do subs ti tu í do." (NR)

“Art. 16. .................................................
.............. ................................................
III – me di a ção ou cor re ta gem de ope-

ra ções com va lo res mo bi liá ri os; e
IV – com pen sa ção e li qui da ção de

ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os. 
....................................................."(NR)
“Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo -

res Mo bi liá ri os:
I – edi tar nor mas ge ra is so bre:
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou

re gis tro ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da -
des in di ca das no art. 16, e res pec ti vos pro-
ce di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) re qui si tos de ido ne i da de, ha bi li ta ção 
téc ni ca e ca pa ci da de fi nan ce i ra a que de ve -
rão sa tis fa zer os ad mi nis tra do res de so ci e -
da des e de ma is pes so as que atu em no mer-
ca do de va lo res mo bi liá ri os;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin -
ção das Bol sas de Va lo res, en ti da des do

mer ca do de bal cão or ga ni za do e das en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os, for ma ju rí di ca, 
ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre en chi -
men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las
Bol sas e pe las en ti da des do mer ca do de
bal cão or ga ni za do, no que se re fe re às ne-
go ci a ções com va lo res mo bi liá ri os, e pe las
en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, so bre os
seus mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos 
de ex clu são;

.................... ..........................................
f) ad mi nis tra ção das Bol sas, das en ti -

da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do e
das en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção 
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os; emo-
lu men tos, co mis sões e qua is quer ou tros
cus tos co bra dos pe las Bol sas e pe las en ti -
da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os ou seus
mem bros, quan do for o caso;

................. .............................................
h) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin -

ção das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros,
for ma ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra ção e
seu pre en chi men to;

..................................................."(NR)
Art. 2º Na com po si ção da pri me i ra Di-

re to ria da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
com man da tos fi xos e não co in ci den tes, o
Pre si den te e os qua tro Di re to res se rão no-
me a dos, res pec ti va men te, com man da tos
de cin co, qua tro, três, dois e um ano.

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

Con gres so Na ci o nal, 26 de fe ve re i ro
de 2002, 180º da Inde pen dên cia e 113º da
Re pú bli ca. – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si -
den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Mesa não pode de i xar de ma ni fes -
tar o seu re go zi jo ante a con cor dân cia das Li de ran ças 
pela apro va ção ime di a ta des ta me di da pro vi só ria, o
que per mi tiu que os nos sos tra ba lhos pos sam pros-
se guir den tro do es ta be le ci do, sem so bres ta men to da
pa u ta do Se na do da Re pú bli ca.

Uma vez que a pa u ta foi li be ra da, pas se mos ao
item 2 da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:
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Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 277, de 2001 (nº
826/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun-
da ção Edu ca ti va Apo io 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 So bra di nho, Dis tri to
Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.387, de
2001, 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. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos. De cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção. (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.)
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – Sr.

Pre si den te, re gis tro mi nha abs ten ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

abs ten ção do Se na dor La u ro Cam pos, 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 277, DE 2001

(Nº 826/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Exe cu ti va apo io 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 So-
bra di nho, 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 442, de 14 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io para exe cu -
tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de So-
bra di nho, Dis tri to Fe d e ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 425, de 2001 (nº
1.145/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Emis so ra Vale do Apo di 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 Apo di, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 21, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, com abs ten ção do Se-
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos. De cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção. (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 425, DE 2001

(Nº 1.145/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Emis so ra Vale do Apo di 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 Apo di, Esta-
do do Rio Gran de do Nor te.

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/n, de 4 de ju nho de 2001, que ou tor ga con ces -
são à Emis so ra Vale do Apo di Ltda, para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Apo-
di, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 459, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 19, de 2002 –
art. 167 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 459, de 2001 (nº
1.137/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda. para ex plo -
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rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra -
ná, ten do

Pa re cer sob nº 32, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro
Dias, 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 há ora do res ins cri tos. De cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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 459, DE 2001

(Nº 1.137/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-
cre to s/nº, de 26 de mar ço de 2001, que ou tor ga con-
ces são à Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda., para ex-
plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

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

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 711, de 2001, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta -
is, que so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 145, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -

ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser vi ços de
Infra-estrutura.

Em vo ta ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Peço
a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Lí-
der do PFL, Se na dor José Agri pi no, por cin co mi-
nu tos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o re que ri men -
to da Se na do ra Ma ri na Sil va tem o ob je ti vo cla ro
de pro cras ti nar a apro va ção do pro je to de de cre to 
le gis la ti vo de au to ria do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
que não se en con tra pre sen te, por es tar se con-
va les cen do de uma in ter ven ção ci rúr gi ca. Por tan -
to, vou apre sen tar os ar gu men tos em lu gar de S.
Exª.

Por so li ci ta ção da Se na do ra Ma ri na Sil va, o
pro je to de de cre to le gis la ti vo, apre sen ta do e dis-
tri bu í do pela Mesa à Co mis são de Assun tos So ci -
a is, foi re dis tri bu í do à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, onde re ce beu pa re cer fa vo -
rá vel pela cons ti tu ci o na li da de e pela le ga li da de,
re tor nan do, em se gui da, à Co mis são de Assun tos 
So ci a is.

Este pro je to ob je ti va dar co ber tu ra cons ti tu ci o -
nal à cons tru ção de uma hi dre lé tri ca que está sen do 
re a li za da em ter ra per ten cen te a tri bo in dí ge na.

Pre ci so es cla re cer a S. Exªs que, no cur so da
cons tru ção ou an tes des ta, foi fe i to um acor do en-
vol ven do a cons tru to ra, as tri bos in dí ge nas pro pri e -
tá ri as da área e a FUNAI, em que fica pac tu a da a
pos si bi li da de de cons tru ção, in clu si ve com uma sé-
rie de com pro mis sos, cre io que por par te da cons-
tru to ra com a tri bo in dí ge na ou com as na ções in dí -
ge nas.

Não é no vi da de para nin guém que o Bra sil
está sa in do de um pro ces so pe no so de ra ci o na men -
to de ener gia elé tri ca. O pro je to de de cre to le gis la ti -
vo do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro ob je ti va ofe re cer co-
ber tu ra cons ti tu ci o nal à cons tru ção de uma hi dre lé -
tri ca que con tri bu i rá para mi ni mi zar fu tu ros ra ci o na -
men tos de ener gia elé tri ca. 

Foi fe i to o acor do. 
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A Co mis são de Assun tos So ci a is re ce beu a
ma té ria, que foi re dis tri bu í da à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que já emi tiu pa re cer
pela cons ti tu ci o na li da de da ma té ria. Ago ra, a ma té -
ria está em apre ci a ção na Co mis são de Assun tos
So ci a is. 

Se al gu ma dis cus são mais pro fun da se pre ten -
de fa zer so bre esta ma té ria, ain da há um fó rum: a
Co mis são de Assun tos So ci a is. Não vejo por que
so li ci tar que mais uma Co mis são seja ou vi da, se já
foi ou vi da a CCJ e se os ar gu men tos pu de rem ser
dis cu ti dos na Co mis são de Assun tos So ci a is. Em
sen do as sim, to dos nós, po li ti ca men te, po de re mos
con tri bu ir para a so lu ção de um pro ble ma na ci o nal:
o ra ci o na men to da ener gia elé tri ca.

Com essa ar gu men ta ção, es cla re ço o Ple ná rio 
e so li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res o voto con tra 
o re que ri men to, no meu en ten der, a bem do in te res -
se na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se-
na dor José Agri pi no fa lou pela Li de ran ça do PFL e
pede que o re que ri men to seja re je i ta do. 

O Se na dor Ro me ro Jucá é o pró xi mo ins cri to.
Tem S. Exª a pa la vra.

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, pela Li de ran ça do Go ver no e tam-
bém pela Li de ran ça do PSDB, que ro di zer que, ape-
sar de en ten der o po si ci o na men to da Se na do ra Ma-
ri na Sil va, esta é uma obra ex tre ma men te re le van te
para toda a re gião, já em an da men to e que teve um
en ten di men to pré vio. Não vejo ne nhum tipo de pe-
na li za ção para a co mu ni da de in dí ge na. 

Por con ta de tudo isso, acom pa nha mos a po si -
ção da Li de ran ça do PFL e tam bém en ca mi nha mos
con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PSDB en ca mi nha con tra ri a men te ao re que ri men to. 

Com a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va, au to -
ra do re que ri men to.

Logo a se guir, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho,
para fa lar em nome do PMDB.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, como au to ra, gos ta ria de fa lar pos te -
ri or men te, pois os co le gas po dem até me con ven cer 
du ran te a dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, pe las ra zões já apre sen ta das pela
Li de ran ça do PFL e do PSDB, o PMDB re co men da
o voto con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PMDB en ca mi nha con tra ri a men te ao re que ri men to.

Con sul to o Se na dor Car los Pa tro cí nio quan to
ao PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB não tem opi nião for ma da, por-
tan to, abre ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
con si de ra aber ta a ques tão.

Com a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora-
do ra.) – Sr. Pre si den te, com pre en do as ra zões e
a an si e da de da qual os meus co le gas es tão aco-
me ti dos, em fun ção da cri se ener gé ti ca que o
nos so País está atra ves san do, e a bus ca lou vá vel 
de al ter na ti vas por par te de al guns Srs. Se na do -
res. No en tan to, a pro pos ta que o Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro de ba teu com to dos os Srs. Se na do res
na Co mis são de Assun tos So ci a is, e que mo ti vou
o meu re que ri men to so li ci tan do au diên cia na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, têm
ba ses no ques ti o na men to que vem sen do fe i to
por vá ri os ór gãos de de fe sa do in te res se pú bli co,
e so bre tu do dos in te res ses das co mu ni da des in-
dí ge nas, por que cons ti tu em in te res se pú bli co
tam bém, além de um ques ti o na men to da Pro cu -
ra do ria da Re pú bli ca, que con si de ra ile gal a
cons tru ção de hi dre lé tri ca den tro das ter ras in dí -
ge nas da for ma como está sen do en ca mi nha da,
sem que to dos os pro ces sos le ga is pre vis tos na
Cons ti tu i ção de 1988 se jam ob ser va dos. Logo,
não é cor re to que aqui ne gue mos o di re i to de que
es ses seg men tos pos sam ter uma res pos ta da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
sob pena de esse en ca mi nha men to, mes mo sen-
do vo ta do aqui no Con gres so Na ci o nal, ser ques-
ti o na do na Jus ti ça.

Esta mos re i vin di can do, Sr. Pre si den te, a
pos si bi li da de de, com a au diên cia da Co mis são
da Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, um pa re cer
que nos as se gu re a le ga li da de do ato pra ti ca do.
Afi nal, as ter ras in dí ge nas obe de cem a todo um

00890 Qu ar ta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



cri té rio pre vis to na Cons ti tu i ção de 1988, dos
qua is não po de mos abrir mão, mes mo di an te de
uma ne ces si da de es tra té gi ca, como é o caso da
cri se ener gé ti ca. Se não, va mos co me çar a que rer 
jus ti fi car uma sé rie de pro ble mas, como o de 50
mi lhões de pes so as que es tão pas san do fome.
Va mos di zer que po de mos abrir mão de uma sé-
rie de leis que te mos em fun ção de sa ci ar a fome
dos fa min tos.

Sr. Pre si den te, como se tra ta de uma obra
que pas sou pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e que tem re per cus são na Co mis -
são de Infra-Estru tu ra, acha mos con ve ni en te que
tam bém seja fe i ta a au diên cia nes ta Co mis são.
De sor te que lan ço mão dos mes mos ar gu men tos 
uti li za dos com re la ção ao en ca mi nha men to do
pro je to à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, para de fen der que seja fe i ta uma au-
diên cia na Co mis são de Infra-es tru tu ra. 

Tra ta-se de uma obra de al tís si ma re le vân -
cia, com im pli ca ções do pon to de vis ta ju rí di co e
cons ti tu ci o nal, que está sen do ques ti o na da pe los 
pre ju di ca dos – no caso, as co mu ni da des in dí ge -
nas – e por aque les que têm a obri ga ção de de-
fen der o in te res se da União, mu i to em bo ra, nes te
caso, o in te res se da União es te ja vi ven do uma re-
la ção um tan to quan to es qui zo frê ni ca, por que se,
de um lado, há quem ad vo gue pas sar por cima da
Cons ti tu i ção para cons tru ir uma obra den tro das
ter ras in dí ge nas sem que os pro ces sos le ga is se-
jam ob ser va dos, por ou tro lado, a União tem a
obri ga ção de de fen der aque les cu jos di re i tos es-
tão as se gu ra dos pela Cons ti tu i ção bra si le i ra e
não per mi tir, em ab so lu to, a cons tru ção de qual-
quer obra, seja hi dre lé tri ca ou o que quer que
seja sem que os pro ces sos pre vis tos na Cons ti tu -
i ção Fe de ral se jam ob ser va dos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, faço um ape lo aos
co le gas dos par ti dos da base go ver nis ta no sen ti -
do de que, se há in te res se em con tri bu ir com a
dis cus são, a me lhor for ma é que pos sa mos ven-
cer to das as eta pas, para que, ao fim do pro ces -
so, caso seja ven ce do ra a pro pos ta de cons tru -
ção da obra em ques tão, não ve nha acon te cer
em pre ju í zo da lei, sob pena de ter mos todo o
pro ces so ques ti o na do e, quem sabe até, a obra
em bar ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, va mos co lo car o re que ri men to
em vo ta ção, in for man do que o PFL, o PSDB e o

PMDB re co men dam o voto “não” e o PTB de i xou a
ques tão em aber to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o
re que ri men to per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL)
– Sr. Pre si den te, peço a ve ri fi ca ção de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di da.

Va mos pro ce der à ve ri fi ca ção de vo ta ção,
so li ci ta da pela Se na do ra He lo í sa He le na.

A Pre si dên cia co lo ca o pa i nel em or dem
para a vo ta ção, fa zen do um ape lo para as Srªs e
os Srs. Se na do res que se en con tram em seus ga-
bi ne tes ou em ou tras de pen dên ci as do Se na do
da Re pú bli ca, a fim de que ve nham ao ple ná rio,
por que es ta mos em pro ces so de ve ri fi ca ção de
vo ta ção pelo pa i nel.

Em vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR)
– Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PSDB, Li de ran ça 
do Go ver no, en ca mi nha o voto “não”, con trá rio ao
re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP)
– Sr. Pre si den te, o Blo co da Opo si ção en ca mi nha 
o voto fa vo rá vel ao re que ri men to da Se na do ra
Ma ri na Sil va.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr.
Pre si den te, o PFL en ca mi nha e pede para seus in-
te gran tes o voto “não”, con trá rio ao re que ri men to.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, o PMDB re co men 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. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia in sis te para que as Srªs e os
Srs. Se na do res que não se en con tram em ple ná rio
ve nham até o re cin to, a fim de vo ta rem o re que ri -
men to.

A Pre si dên cia co mu ni ca que vai en cer rar a vo-
ta ção, não sem an tes, no tan do a pre sen ça do Se na -
dor José Ser ra em ple ná rio, pe dir a S. Exª que exer-
ci te o seu di re i to de voto. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se á ve ri fi ca ção de vo ta ção:)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
19 vo tos “SIM”, 34 vo tos “NÃO” e 2 vo tos
“ABSTENÇÃO”, to tal 55 vo tos

Con for me o pa i nel re gis tra o re que ri men to foi
re je i ta do e a ma té ria re tor na ao exa me da Co mis são
de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Srªs e Srs. Se na do res, 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 679 e 713, de 2001, de au to ria da Se na do ra He lo -
í sa He le na e do Se na dor José Edu ar do Du tra, so li ci -
tan do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

Qu e ro in for mar ao Se na dor José Edu ar do Du tra 
que, con for me anun ci ei na ses são an te ri or, hoje, ter-
ça-fe i ra, es tou re me ten do o pe di do de in for ma ções ao
Sr. Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re tor na -
mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
por ces são do Se na dor Pe dro Si mon.

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 ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pela or dem.

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, que ro re gis trar ofí cio que os
Se na do res da Ban ca da do PT José Edu ar do Du tra,
Ma ri na Sil va, Edu ar do Su plicy, Ge ral do Cân di do,
Emi lia Fer nan des, He lo í sa He le na e Tião Vi a na en ca -
mi nham ao Cor re ge dor do Se na do Fe de ral, Se na dor
Ro meu Tuma, nos se guin tes ter mos:

Os Se na do res e Se na do ras aba i xo fir ma dos vêm,
com am pa ro na Cons ti tu i ção Fe de ral e no Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que rer a V. Exª pro vi dên -
ci as que apu rem e res pon sa bi li zem as gra ves acu sa -
ções que te ri am sido fe i tas pelo De pu ta do Fe de ral José
Alek san dro, em en tre vis ta ve i cu la da pela Rede CBN –
Gru po Glo bo, no dia 20 de fe ve re i ro, con tra a Se na do ra 
Ma ri na Sil va e o Se na dor Tião Vi a na.

Re que rem as Se na do ras e Se na do res, para ins-
tru ção do re fe ri do pro ce di men to, que V. Exª re qui si te a
fita com a gra va ção da en tre vis ta em que o De pu ta do
José Alek san dro te ria acu sa do os Se na do res e o Go-
ver na dor do Esta do do Acre, Jor ge Vi a na, de en vol vi -
men to com o nar co trá fi co. Infor ma a pá gi na da CBN que
a en tre vis ta do re fe ri do De pu ta do e a re a ção da Se na -
do ra Ma ri na Sil va es ta ri am dis po ni bi li za dos na pá gi na .

Esses são os ter mos do re que ri men to em re la -
ção ao qual pe di mos ao Se na dor Cor re ge dor as de vi -
das pro vi dên ci as.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Edu ar do Su plicy, a Cor re ge do ria já emi tiu pa re cer, di-
ri gi do à Pre si dên cia da Casa, que, por sua vez, ou vi rá 
a Advo ca cia-Ge ral do Se na do, que, no mo men to,
está des pa chan do nes se sen ti do.

É a co mu ni ca ção que faço a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, por ces são do
ilus tre Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, ape nas que ro jus ti fi car a mi nha au sên cia. 
Não che guei a tem po para a vo ta ção no mi nal, mas
so li ci to que cons te em Ata que, se eu ti ves se po di do
vo ta do, o meu voto se ria “não”.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr.
Pre si den te, peço a V.Exª para re gis trar tam bém, uma
vez que che guei atra sa do, que, se eu es ti ves se pre-
sen te, vo ta ria “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sem dú-
vi da a Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, três as sun tos
mo men to sos me tra zem à tri bu na na tar de de hoje.
Um de les in clu si ve é a den gue. Co in ci den te men te, re-
as su me a sua ca de i ra nes te Par la men to o Se na dor
José Ser ra. Que S. Exª não in ter pre te como uma pro-
vo ca ção, mas como mera co in ci dên cia o fato de aca-
bar ele de re as su mir sua ca de i ra no Se na do e eu ter
de fa lar so bre esse pro ble ma. Enten da o Se na dor
José Ser ra que te nho por S. Exª uma ad mi ra ção pes-
so al e até re co nhe ço o gran de tra ba lho que de sen vol -
veu no Mi nis té rio da Sa ú de.

Po rém, Sr. Pre si den te, toda a im pren sa do meu
Esta do, es pe ci fi ca men te o jor nal O Po pu lar, es tam pa 
hoje, na sua man che te: “Ca sos de den gue do bram a
cada se ma na”. E isso ocor re prin ci pal men te na ca pi -
tal, Go iâ nia.

Entre os dias 27 de ja ne i ro e 9 de fe ve re i ro, os
nú me ros da den gue qua se tri pli ca ram em re la ção a
ja ne i ro in te i ro. Na pri me i ra se ma na do mês, fo ram no-
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ti fi ca dos 98 ca sos, que sal ta ram para 209 sete dias
de po is. Nas seis pri me i ras se ma nas do ano, foi re gis -
tra do cres ci men to de 553% [Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, re pi to, 553%!] nos ca sos, em re la ção 
ao mes mo pe río do de 2001. A epi de mia atin ge mais
da me ta de (64,26%) dos 484 ba ir ros da ca pi tal [re pi -
to, 64,26% dos 484 ba ir ros da ca pi tal go i a na].

E a do en ça se alas tra por todo o Esta do de Go-
iás.

É ló gi co que, como Se na dor, re pre sen tan te do
povo go i a no, não pos so me fur tar a acu sar es ses nú-
me ros e dis cu tir a es ca la da des sa epi de mia em meu
Esta do. Infe liz men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, a epi de mia de den gue está as sus tan do to dos
os go i a nos e, de res to, to dos os bra si le i ros.

É pre ci so que os Go ver nos Fe de ral, es ta du a is e
mu ni ci pa is tra tem des sa ques tão com mu i ta se ri e da -
de e com mu i ta res pon sa bi li da de, por que to dos os
bra si le i ros es tão ame a ça dos tam bém pela fe bre ama-
re la, trans mi ti da pelo mes mo mos qui to que trans mi te
a den gue.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os da dos
di vul ga dos pelo De par ta men to de Epi de mi o lo gia da
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de, re fe ren tes aos ca sos
que apa re ce ram nos úl ti mos dias de ja ne i ro e pri me i -
ros dez dias de fe ve re i ro, são re al men te alar man tes. 

Des ta tri bu na, que ro ape lar ao Go ver no do
Esta do de Go iás e ao Go ver no Fe de ral para que re-
du zam os gas tos com pro pa gan das ele i to ra is e pro-
mo ção pes so al e in ten si fi quem o com ba te à den gue
de for ma efe ti va, em Go iás e em todo o Bra sil. Não
po de mos con vi ver com essa si tu a ção.

Ora, em todo o Esta do de Go iás e em sua Ca pi -
tal os nú me ros são alar man tes e os hos pi ta is não es-
tão de vi da men te pre pa ra dos para aten der tão gran de
quan ti da de de ca sos de den gue.

Ago ra mes mo, o jor nal de ma i or cir cu la ção de
Go iâ nia e de Go iás, um jor nal de mu i ta cre di bi li da de,
es tam pa nú me ros as sus ta do res mos tran do uma fa-
mí lia em que os três fi lhos e os pais con tra í ram a do-
en ça da den gue. Ima gi nem só uma fa mí lia em que to-
dos es tão com den gue! Que si tu a ção re al men te ve xa -
tó ria!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in fe liz -
men te, nas te le vi sões, nos jor na is, nas rá di os em Go-
iás, de dois em dois mi nu tos há pro pa gan da do Go-
ver no do Esta do e do Go ver no Fe de ral em pro mo ção
pes so al. Isso é in con ce bí vel! Não po de mos ace i tar
que uma do en ça ame a ce toda uma po pu la ção e que
o Go ver no con ti nue in sen sí vel ao pro ble ma! É um
pro ble ma sé rio!

Ou tro pro ble ma sé rio que me traz de vol ta a esta
tri bu na, Srªs e Srs. Se na do res, são as nos sas es tra -
das. Não é pos sí vel con ti nu ar essa si tu a ção. Em Go-
iás, qua se to das as es tra das fe de ra is têm tre chos in-
tran si tá ve is. To dos os dias – hoje mes mo – vá ri os Se-
na do res di zem o mes mo com re la ção aos seus Esta-
dos. O Se na dor Be ní cio es te ve aqui di zen do que cer-
ca de 1.300 qui lô me tros de es tra da, no Esta do do Pi-
a uí, es tão da ni fi ca dos, pra ti ca men te sem con di ções
de trá fe go. Ve mos essa si tu a ção no Pi a uí, em Go iás,
no Mato Gros so e, que ro crer, em qua se to dos os
Esta dos bra si le i ros.

Per cor ri to das as es tra das fe de ra is de Go iás.
Sen ti – re pi to o que já dis se – ver go nha de per ten cer
à clas se po lí ti ca bra si le i ra. Os usuá ri os não que rem
sa ber; sim ples men te cul pam os Se na do res, os De pu -
ta dos Fe de ra is, mes mo por que o Go ver no Fe de ral
cos tu ma di zer que a cul pa é do Con gres so – do Se na -
do e da Câ ma ra Fe de ral. Esta mos nos ar ris can do mu-
i to ao tra fe gar nas es tra das fe de ra is, não só por ca u sa 
dos bu ra cos – ver da de i ras cra te ras – mas tam bém
por ser mos Se na do res da Re pú bli ca. Po de mos ser
va i a dos e tal vez até mes mo lin cha dos em uma des-
sas es tra das fe de ra is de nos so País.

Não con si go acre di tar no que vejo; isso sem fa-
lar na in sen si bi li da de do Mi nis té rio dos Trans por tes e
do Go ver no Fe de ral. To dos os dias acon te cem aci-
den tes com mor tes. Pes so as fi cam pa ra plé gi cas, te-
tra plé gi cas, e o Mi nis té rio do Trans por te não toma
pro vi dên ci as, e o Go ver no Fe de ral não toma pro vi -
dên ci as.

No meu Esta do, che gou-se à ver go nho sa si tu a -
ção de co lo car ter ra no as fal to, cas ca lho no as fal to.
Para mim, é re al men te o fim da pi ca da ter mos de uti li -
zar ca mi nhões de ter ra e de cas ca lho para ta par bu ra -
co nas ro do vi as pa vi men ta das! Na mi nha ci da de de
Ja taí, a 300 qui lô me tros de Go iâ nia, vá ri os e vá ri os
ca mi nhões ato lam no as fal to a apro xi ma da men te dois
qui lô me tros da ci da de, im pe din do o trân si to por aque-
las BRs tão mo vi men ta das, a BR–364, a BR–060 e a
BR–158.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, acho que
o Con gres so Na ci o nal, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Se na do da Re pú bli ca, tem de re a gir ime di a ta men te a
este es ta do de co i sas: uma epi de mia toma con ta do
País; as es tra das es tão in tran si tá ve is; bar re i ras es tão
sen do rom pi das e as fal tos sen do des tru í dos pe las
chu vas e pela fal ta de pre ven ção e de ma nu ten ção; e
aci den tes tor nam-se fre qüen tes por fal ta de si na li za -
ção. É ver da de i ra men te uma si tu a ção caó ti ca.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, con ce de-me V. Exª um apar te?
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço,
com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª, Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, V. Exª abor da um tema im por tan tís si -
mo para nós, ci da dãos de Go iás. No ven ta por cen to
do trá fe go do Esta do de Go iás é fe i to pe las es tra das;
e as BRs são as prin ci pa is es tra das ali men ta do ras.
Não dá para con vi ver mais com esta si tu a ção: a
BR–364, que sai de Ja taí e vai até São Si mão, re gião
que ex por ta 300 mil to ne la das por mês, está com ple -
ta men te in tran si tá vel, es pe ci al men te na sa í da de Ja-
taí em di re ção a São Si mão. A BR – 364, na di vi sa de
Por te lân dia com San ta Rita – que V.Exª co nhe ce mu i -
to bem –, está em pés si mas con di ções. A BR–153, no
tre cho Ja ra guá/San ta Te re za de Go iás, pró xi mo ao
Esta do de To can tins, tam bém. A BR–153, que liga
Go iás ao Cen tro-Sul, a Mi nas Ge ra is, está nas mes-
mas con di ções. A BR–452, Se na dor Ma gui to Vi le la,
de Rio Ver de até a ci da de de Itum bi a ra, tam bém en-
con tra-se em pés si ma si tu a ção. Para ter mos uma
idéia, con for me le van ta men to que fiz hoje, o trans por -
te da to ne la da, que cus ta va R$8,00, está hoje
R$32,00. Ao pre ço da saca de soja, para ex por ta ção,
foi acres ci do R$1,00. Apro ve i tan do o dis cur so de V.
Exª, faço um ape lo ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, ao Mi nis tro dos Trans por tes e ao Mi nis tro da Agri-
cul tu ra no sen ti do de que to mem pro vi dên ci as ur gen -
tes para re cu pe rar as BRs do Esta do de Go iás. Não
po de mos con vi ver mais com tal si tu a ção. Isso nos hu-
mi lha en quan to po lí ti cos. Te nho cer te za de que tam-
bém é hu mi lhan te para a ad mi nis tra ção do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so e do Mi nis tro dos
Trans por tes. É in dis pen sá vel que se faça, ur gen te -
men te, uma ope ra ção ta pa-buraco e de re cons ti tu i -
ção a lon go pra zo de nos sas BRs.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
de ço o pro nun ci a men to de V. Exª que, sem dú vi da ne-
nhu ma, en ri que ce o meu.

As ci da des a que V. Exª fez re fe rên cia, San ta
Rita do Ara gua ia, no ex tre mo su do es te go i a no, está
to tal men te iso la da. Ne nhum ve í cu lo che ga até lá e, de
lá, ne nhum ve í cu lo sai – con for me in for ma ção re cen -
te.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª me con ce de
um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
pra zer ouço o bri lhan te Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se na dor Ma gui to Vi le la, que ro me as so ci ar à
pre o cu pa ção de V. Exª com re la ção a es ses dois im-
por tan tes te mas. Eu gos ta ria ape nas, emi nen te Se-
na dor, ex-Governador do nos so Esta do-irmão, vi zi -
nho nos so de Re gião, de lem brar uma pes qui sa re a li -
za da por um ins ti tu to isen to. Infor ma a pes qui sa que
cer ca de 80% da po pu la ção re co nhe ce que esse é
um pro ble ma com o qual te mos que apren der a li dar.
To dos nós! Se na dor Ma gui to, o mos qui to não tem es-
co lhi do fron te i ra nem si gla par ti dá ria. Está em Go iás –
Mu ni cí pi os go i a nos, di ri gi dos por pre fe i tos do PMDB,
so frem com a do en ça –, está no To can tins, está no
Bra sil. La men ta mos? Sim! Mas, efe ti va men te, a pes-
qui sa é cla ra nis so, e é uma re a li da de. Há pou cos me-
ses, de ba tía mos aqui – e V. Exª di ri giu-se à tri bu na vá-
ri as ve zes – a ques tão da ne ces si da de ra ci o na men to
de ener gia. Acre di to que hou ve um gran de ga nho
nes sa ques tão, por que to dos pas sa mos a ter uma ou-
tra dis ci pli na na uti li za ção de ener gia. Ago ra, V. Exª
as so ma à tri bu na para fa lar das es tra das, Se na dor
Ma gui to Vi le la. Con cor do com V. Exª: há um cla mor
na ci o nal di an te da re a li da de que vi ve mos. Já es cu ta -
mos em ou tras oca siões dis cur sos so bre vá ri os te-
mas: alu nos fora das sa las de aula, in fla ção, Aids e
tan tos ou tros. Hoje, per ce be mos que to dos te mos
avan ça do. Com re la ção às es tra das, é im por tan te
lem brar, prin ci pal men te a quem as sis te aos de ba tes, 
de que há mais de dez anos a Co mis são de Orça-
men to tem como Re la tor al guém que in va ri a vel men -
te per ten ce ao PMDB. O Mi nis tro dos Trans por tes,
que re pu to de gran de com pe tên cia e com quem V.
Exª teve o pra zer de, du ran te mu i tos anos, di vi dir es-
sas pre o cu pa ções e res pon sa bi li da des, é do PMDB.
O que se abs trai do dis cur so de V. Exª é que o cla mor 
é nos so e a pre o cu pa ção é de to dos. Ago ra, a cul pa
não é por fal ta de ini ci a ti va. Te nho con vic ção de que,
com mais 4 ou 8 anos de um go ver no efi caz, como o
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, va mos
su pe rar es ses pro ble mas, um dia, como dis se mos
em re la ção ao alu no fora da sala de aula, à in fla ção e
à mor ta li da de in fan til, com o PMDB e o PFL nos Mi-
nis té ri os e Go ver na do res do PSDB. Sei que não é
por fal ta de ini ci a ti va. Di vi do com V.Exª essa pre o cu -
pa ção. O re la tor se to ri al da área de in fra-estrutura,
este ano, no va men te foi do PMDB, mas nem por isso
ou sa ria atri bu ir cul pa; ao con trá rio, a res pon sa bi li da -
de é nos sa. A so lu ção se ria mais 4 anos de um go-
ver no que tem fe i to mu dan ças no País, como o do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Mu i to obri-
ga do.
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O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Magui to Vi le la, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con ce -
de rei com mu i to pra zer, logo em se gui da à res pos ta que
da rei ao dig no Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Se na dor, re co nhe ço em V. Exª um po lí ti co bri-
lhan te e em seu pai, um ad mi nis tra dor por ex ce lên -
cia, que lu tou pela di vi são do Esta do de Go iás e tem
go ver na do com mu i ta com pe tên cia o Esta do do To-
can tins, mas dis cor do fron tal men te de V. Exª. Nun ca
apren di, não sei e nun ca vou apren der a con vi ver
com pro ble mas tão da no sos ao povo bra si le i ro,
como a epi de mia da den gue, as es tra das aca ba das,
a vi o lên cia que as sal ta o nos so País e ame dron ta
todo o povo bra si le i ro. Não dou con ta de con vi ver
com es ses pro ble mas, sa ben do que isso, quan do se
quer, é re sol vi do, quan do há de ci são po lí ti ca, quan-
do há go ver no.

Ga ran to que as es tra das es ta du a is do To can tins 
e de ou tros Esta dos não es tão como as fe de ra is. Faço
aqui um rep to a V. Exª: se al guém ti ver en con tra do um
bu ra co em es tra da es ta du al quan do go ver nei, de i xo
de ser Se na dor da Re pú bli ca. Isso é uma ques tão de
co man do, de de ci são po lí ti ca, de ad mi nis tra ção. 

Pro ble ma de es tra das fi ca rem como es tão é
des go ver no, é des ca so para com o povo bra si le i ro, e
nun ca, como po lí ti co, vou acos tu mar-me a con vi ver
com es tes pro ble mas, ven do ir mãos mor ren do em
fun ção de bu ra cos nas es tra das e fal ta de si na li za -
ção, ven do mi lha res de pes so as mor re rem em fun-
ção da den gue, ven do a vi o lên cia ven cer as au to ri -
da des po li ci a is do nos so País. Nun ca me con for ma -
rei com essa si tu a ção, mes mo que seja o PMDB que
es te ja no Mi nis té rio dos Trans por tes, que tem es ta do 
por lá e fez um pés si mo tra ba lho, de i xan do as es tra -
das se aca ba rem.

Azar de quem in di cou um Mi nis tro do PMDB
para lá. Cen su re mos o Mi nis tro ou o ex-Ministro,
mas não va mos li vrar o Go ver no Fe de ral, o Pre si -
den te da Re pú bli ca das suas res pon sa bi li da des,
por que Sua Exce lên cia ti nha que exi gir do Mi nis tro
que não per mi tis se que es sas es tra das fi cas sem na
si tu a ção que es tão. Assim como Sua Exce lên cia
tem que exi gir de to dos seus Mi nis tros que co lo -
quem or dem no País.

Ouço com mu i to pra zer o bri lhan te Se na dor, re-
pre sen tan te do Esta do de Ser gi pe, Anto nio Car los
Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª, como sem pre age
nes ta Casa, está fa zen do um pro nun ci a men to re a lis -

ta, co ra jo so e, aci ma de tudo, con subs tan ci a do numa
re a li da de tra du zi da pelo povo bra si le i ro, que está so-
fren do as con se qüên ci as de uma po lí ti ca que co lo cou 
em pri me i ro lu gar o pa ga men to da dí vi da, de i xan do
em se gun do pla no os pro ble mas so ci a is gra ves,
como este as sun to que está re cru des cen do: a den-
gue, que se es pa lhou por todo o País.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – E a
dí vi da quin tu pli cou!

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
A nos sa dí vi da tem sido re al men te uma das ca u sas
da fal ta de cres ci men to do nos so País. Veja, Exce lên -
cia, um dado de hoje do jor nal Va lor Eco nô mi co:
“Este Go ver no ele vou as im por ta ções em 74%, en-
quan to as ex por ta ções cres ce ram ape nas 17%”. Isso
em de cor rên cia de quê? Da va lo ri za ção do real sus-
ten ta da pela ma i or taxa de ju ros do mun do. Na ver da -
de, uma das ca u sas da que da de pro du ção não é
ape nas essa alta taxa de ju ros que hoje o povo bra si -
le i ro é obri ga do a pa gar; é tam bém a ques tão da pro-
du ção. Se não há pers pec ti va de es co a men to da pro-
du ção por meio de es tra das boas, que pos sam ofe re -
cer um trân si to nor mal aos ca mi nhões, en fim às em-
pre sas que po de ri am ins ta lar-se no in te ri or do País,
elas não se en co ra jam em fa zê-lo por que a si tu a ção
das nos sas es tra das é gra ve, con for me V. Exª está de-
nun ci an do. Assim, pen so que o Go ver no Fe de ral, que
hoje faz pro pa gan da de que não te mos in fla ção, de
que o real está con so li da do, es con de a re a li da de que
V. Exª mos tra: não te mos es tra das no Bra sil. Con se -
qüen te men te, a nos sa pro du ção está pre ju di ca da;
quan to à sa ú de, ape sar dos es for ços que en se ja mos
para a cri a ção do Fun do Na ci o nal da Sa ú de, com
base em re ce i tas de Esta dos e Mu ni cí pi os – que an-
tes não con tri bu íam obri ga to ri a men te e ago ra são
obri ga dos, atra vés de emen da cons ti tu ci o nal de que
fui re la tor. Ape sar do es for ço re a li za do pelo Po der Le-
gis la ti vo, o Po der Exe cu ti vo não tem an da do na mes-
ma di re ção. Qu an to ao Orça men to Fe de ral, que é
uma peça de fic ção, o Go ver no tem en con tra do o ma i -
or res pal do dos De pu ta dos e Se na do res na sua apro-
va ção. Mas uma se ma na de po is da apro va ção do
Orça men to, veio o Go ver no com o con tin gen ci a men -
to, cor tan do tudo o que o Se na do e a Câ ma ra dos De-
pu ta dos apro va ram. Isto acon te ceu no ano pas sa do.
As ver bas que apro va mos fo ram trans fe ri das, em
mais da me ta de, para se rem pa gas nes te ano. E mu i -
tas de las es tão sen do li be ra das de acor do com a von-
ta de po lí ti ca do “Prín ci pe”. A quem está com o “Prín ci -
pe”, com o Pre si den te da Re pú bli ca, a ver ba é li be ra -
da a to que de ca i xa e re pi que de sino. Mas se hou ver
al gu ma re sis tên cia, ga ran to que V. Exª, que é um Se-
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na dor in de pen den te, que tra ba lha pelo Bra sil e tem
voz e voto aqui nes ta Casa em fa vor do povo bra si le i -
ro, está so fren do re sis tên ci as para li be rar as suas
ver bas. Te nho cer te za ab so lu ta dis so. Ima gi ne um
Se na dor do PSB o quan to não so fre para que sim ples 
emen das in di vi du a is se jam li be ra das em fa vor dos
Mu ni cí pi os de Ser gi pe e do Bra sil! Por tan to, pa ra be -
ni zo V. Exª por esse pro nun ci a men to opor tu no. Que
con ti nue nes sa luta. Te nho cer te za ab so lu ta de que o
povo bra si le i ro está acom pa nhan do o seu tra ba lho,
no ta da men te o povo de Go iás. Meus pa ra béns!

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
de ço mu i to as pa la vras de V. Exª e a sua so li da ri e da -
de ao meu pro nun ci a men to. V. Exª tem re al men te de-
fen di do os in te res ses do povo ser gi pa no, do povo bra-
si le i ro e da Na ção como um todo. De ve mos ser as sim. 
Te mos que en ten der que so mos re pre sen tan tes do
povo e pre ci sa mos de fen der os seus in te res ses.

Se for para nos acos tu mar mos com tudo, de re-
pen te a vi o lên cia cam pe ia no Bra sil e com ela va mos
nos acos tu mar. A fome está cam pe an do há mu i to
tem po; pa re ce que hou ve uma aco mo da ção da so ci e -
da de que não se im por ta mais com nin guém mor ren -
do de fome.

De re pen te, veio o apa gão; va mos nos acos tu -
mar tam bém com ele. Apa gão é co i sa que acon te ce!
Não! Acon te ce onde não há go ver no, mas des go ver -
no; onde não há pla ne ja men to. Então, va mos nos
acos tu mar tam bém com o apa gão! Qu an to à den gue,
va mos nos acos tu mar com ela apren den do a con vi ver 
com a do en ça. De i xem mor rer mi lhões e mi lhões de
bra si le i ros. De i xem en trar a fe bre ama re la. Va mos
con vi ver tam bém com a fe bre ama re la. Apren de re -
mos a vi ver como que rem os Se na do res e De pu ta dos 
go ver nis tas. Va mos apren der a con vi ver com as es-
tra das. Não é pre ci so re cu pe rar es tra das, si na li zá-las. 
Não é pre ci so, não há ne ces si da de.

V. Exª dis se que o País não se tor na com pe ti ti vo
com es tra das ru ins. Não! O Bra sil, com as es tra das
mu i to bem con ser va das, si na li za das, não é com pe ti ti -
vo. Como um País que só tem ro do vi as vai com pe tir
com um país que usa hi dro vi as e fer ro vi as? Então,
nós não so mos com pe ti ti vos nem com as nos sas es-
tra das to tal men te viá ve is, quan to mais com elas ab-
so lu ta men te es bu ra ca das! O po bre do agri cul tor, o
pe cu a ris ta, o ti ra dor de le i te não têm mais como es co -
ar a sua pro du ção. E quan do es co am, é com pre ço
do bra do. E aí, per dem toda e qual quer chan ce de
com pe ti ti vi da de com os pro du to res e agri cul to res de
ou tro país.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res e de ma is
Srªs e Srs. Se na do res, te mos que ser in con formados.

Deve mos fa lar a ver da de, cri ti car o que está er ra do
nes te País. Não de ve mos que rer fa zer mea cul pa.
Nem o Se na do, nem a Câ ma ra são cul pa dos, por não
apro va rem re cur sos no Orça men to. Não exis te essa
his tó ria.

Re cur sos há, como V.Exª dis se, para pa gar a dí-
vi da ex ter na, para aten der o FMI. Não pa ra mos de pa-
gar a dí vi da ex ter na, mas ela, so men te nos úl ti mos
qua tro anos, já quin tu pli cou, ou mais que isso. Que
his tó ria é essa?

Fui Go ver na dor há pou co tem po. Não fiz um
cen ta vo de dí vi da, o Esta do é tes te mu nha dis so. Pa-
guei um bi lhão, lim pi nho, do povo go i a no, em dí vi das,
mas a dí vi da do Esta do tri pli cou, como está tri pli can -
do no va men te.

Ora, que po lí ti ca eco nô mi ca é esta? Que es ta bi -
li da de é esta? Que País é este? Acre di to que te mos
de re a gir fir me men te, mos trar ao povo bra si le i ro a re-
a li da de e exi gir das au to ri da des mais res pon sa bi li da -
de nos car gos que ocu pam.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or-

dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao 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, ao tem po 
em que se dis cu tem as ques tões re la ci o na das com a
in fra-estrutura bra si le i ra, par ti cu lar men te com a sua
ma lha ro do viá ria, tra go a esta Casa al gu mas con si de -
ra ções a res pe i to des te as sun to, res sal tan do, prin ci -
pal men te, a ma lha ro do viá ria.

O To can tins é um Esta do novo, sur gi do da von-
ta de de um povo de bus car o seu des ti no, de eli mi nar,
com as suas par cas pos si bi li da des, a acen tu a da pu-
ni ção que a de si gual da de re gi o nal lhe im pu nha. Com
um es for ço mu i to gran de, ao lon go dos seus 13 anos,
com mu i to su ces so, o Esta do vem de sen vol ven do
uma po lí ti ca de im plan ta ção da sua in fra-estrutura,
para aten der as de man das do nos so Esta do, per mi -
tin do, em um pro gra ma ro do viá rio, in te grar as di ver -
sas e im por tan tes re giões do To can tins e de in te grar o
pró prio Esta do às de ma is re giões bra si le i ras.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, nos úl ti mos 12
ou 13 anos, o Go ver no de To can tins, um Esta do po-
bre, novo, com ba i xa ca pa ci da de de ala van car a sua
re ce i ta, cons tru iu qua se cin co mil qui lô me tros de es-
tra das pa vi men ta das e bus ca, com essa im plan ta ção
e o ge ren ci a men to des sa ma lha ro do viá ria, cri ar o
am bi en te ade qua do para que a sua econo mia pos sa
ser or ga ni za da e, em con se qüên cia dis so, a sua po-
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pulação pos sa, efe ti va men te, par ti ci par do pro ces so
de de sen vol vi men to que o Esta do está ex pe ri men -
tan do.

As ro do vi as fe de ra is que cor tam o Esta do do To-
can tins têm como eixo prin ci pal, em um Esta do de
con fi gu ra ção ge o grá fi ca alon ga da, a ro do via Be-
lém-Brasília, que en fren ta, nes te mo men to, uma si tu -
a ção ex tre ma men te pe na li zan te para os seus usuá ri -
os, em ra zão da sua pre cá ria con di ção de con ser va -
ção. Há o alen to de que, com um es for ço do Mi nis té rio 
dos Trans por tes, es ta re mos ini ci an do a sua re cu pe ra -
ção.

Espe ro que ela co me ce ra pi da men te, com a
“ope ra ção ta pa-buracos”, para evi tar tan tos de sas tres 
e tan tos pro ble mas que têm acon te ci do com os seus
usuá ri os, e que pos sam, efe ti va men te, ser res ta u ra -
das e res ta be le ci das, prin ci pal men te na que las re-
giões onde ela foi, nes te ano, in ter rom pi da em mais
de uma área, em ra zão do ex ces so de chu va e pela
acen tu a da pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca que se aba teu
so bre a re gião to can ti nen se.

To can tins, por ser um Esta do cen tral e ter seis
ou tros Esta dos com ele fa zen do di vi sa, tem uma fun-
ção sin gu lar de ar ti cu la ção no pro ces so de in te gra ção 
en tre as di ver sas re giões des te País. Por essa ra zão,
o Go ver no do Esta do tem pro cu ra do ob ter, por de le -
ga ção, a con di ção de cons tru tor das ro do vi as fe de ra is 
no nos so Esta do e tem pro cu ra do de sen vol ver a
BR-242, a BR-230 e a BR-235.

Par ti cu lar men te, a ro do via Tran sa ma zô ni ca,
sur gi da, há tem pos, de um so nho de in te gra ção na ci -
o nal, foi um pro je to pra ti ca men te aban do na do, de i -
xan do as pes so as que acre di ta ram na con vo ca ção
para ocu par uma área im por tan te do Bra sil, a re gião
ama zô ni ca, com di fi cul da de de lo co mo ção, em ra zão
da ex tre ma pre ca ri e da de de con ser va ção des sa ro-
do via, que está, na ma i or par te do seu tre cho, sem
ne nhum tipo de pa vi men ta ção. Hoje, o tre cho da ro do -
via Tran sa ma zô ni ca in se ri do no ter ri tó rio to can ti nen -
se está to tal men te pa vi men ta do e che ga às bar ran -
cas do rio Ara gua ia, na li ga ção com o sul do Pará, que
ex pe ri men ta um pro ces so de ocu pa ção e de de sen -
vol vi men to tam bém ace le ra do.

Entre tan to, o rio se trans for ma num ele men to de
di fi cul da de para que esse pro ces so de de sen vol vi -
men to se ace le re. Por essa ra zão, mis ter se faz ins tar -
mos, com ve e mên cia, ao Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so, ao Mi nis tro dos Trans por tes, para que
agi li ze a cons tru ção da pon te que liga o sul do Pará
com o nor te do To can tins, no rio Ara gua ia, na ro do via
Tran sa ma zô ni ca, aten den do à as pi ra ção de mi lha res
de bra si le i ros, ori gi ná ri os de di ver sas re giões, que se

des lo ca ram para aque las pla gas pro cu ran do em pre -
en der e im ple men tar um pro ces so pro du ti vo na que la
re gião e que ca re cem não só de uma con di ção es tá -
vel das ro do vi as, mas, so bre tu do, da cons tru ção des-
sa pon te a que me re fi ro, so bre o rio Ara gua ia, li gan do 
o sul do Pará ao nor te do To can tins.

Da mes ma sor te, em uma re gião ex tre ma men te
po pu lo sa, sul do Ma ra nhão, onde o rio To can tins ba-
nha uma das prin ci pa is ci da des da que la re gião, a ci-
da de de Impe ra triz, te mos, tam bém, uma li ga ção as-
fál ti ca que o Go ver no do Esta do do To can tins aca ba
de cons tru ir até a be i ra do rio To can tins, mas há o
obs tá cu lo da fal ta da pon te.

Sr. Pre si den te, é im por tan te tam bém essa li ga -
ção no nor te do Esta do, que vai per mi tir uma in te gra -
ção en tre vá ri as re giões im por tan tís si mas des te País,
com a li ga ção do pró prio Nor des te com o sul do Pará,
com a cons tru ção des sa pon te so bre o rio To can tins,
na ci da de de Impe ra triz, li gan do à Bela Vis ta, no Esta-
do do To can tins.

A re di vi são ter ri to ri al se faz im pe ra ti va nes te
País para ca mi nhar mos na di re ção da mi ti ga ção do
pro ble ma das de si gual da des re gi o na is. Há ain da
Esta dos com di men sões con ti nen ta is que di fi cul tam a
ad mi nis tra ção, pois a cen tra li za ção da ad mi nis tra ção
e o po der de ci só rio de i xam mu i to dis tan tes al gu mas
co mu ni da des, que fi cam aban do na das, pos ter ga das,
es que ci das, com gran des di fi cul da des para es ta be le -
cer seu pro ces so de de sen vol vi men to. O va zio de po-
der nes sas re giões faz-se acen tu a do jus ta men te por
es tar o cen tro de ci só rio dis tan te des sas co mu ni da -
des, que lu tam com di fi cul da de au men ta da para su-
pe rar os obs tá cu los que se an te põem no seu pro ces -
so de de sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, o Esta do do To can tins re ve la-se
como um dos bons exem plos des se pro ces so de re di -
vi são ter ri to ri al do País, já que era uma re gião
semi-inós pi ta, que con vi via com gran des di fi cul da des. 
Toda sor te de de man da da po pu la ção es ta va por ser
re sol vi da, por exem plo, em re la ção à ha bi ta ção – a
gran de ma i o ria da po pu la ção mo ra va em ca sas de
pa lha, pa re de e co ber tu ra –, a re gião era to tal men te
des pro vi da de sa ne a men to bá si co, de es tru tu ra ro do -
viá ria, de água tra ta da, de co mu ni ca ção, en fim, as
pes so as vi vi am num Bra sil mar gi nal. Gran de par ce la
dos bra si le i ros que ocu pam as re giões im por tan tes
des te País des co nhe ci am esse fato.

A pos si bi li da de da cri a ção de uma nova Uni da -
de da Fe de ra ção que, ain da as sim, fi cou com um ter-
ri tó rio avan ta ja do de 278.000 Km² de po is da di vi são –
ma i or do que mu i tos pa í ses eu ro pe us –, per mi tiu a
uma imen sa mas sa de bra si le i ros es pe ran ço sos e co-
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ra jo sos que ha bi ta vam as pla gas cin gi das pe los rios
Ara gua ia e To can tins bus car um des ti no de gran de -
za, de dig ni da de, de pros pe ri da de.

O Esta do do To can tins re ve la-se atu al men te
com uma ma lha ro do viá ria que bus ca aten der às ne-
ces si da des e aos re cla mos da po pu la ção. Há hoje
uma co mu ni ca ção sa tis fa tó ria em seus qua tro qua-
dran tes. O Esta do pas sou a in te grar o pro gra ma ener-
gé ti co do País, que man tém ain da uma ma triz ener-
gé ti ca ba si ca men te cen tra da no po ten ci al hi dráu li co.
Em re la ção a esse fato, o To can tins foi pri vi le gi a do
pela na tu re za, que apre sen ta um po ten ci al es tan que
ex tra or di ná rio su pe ri or a dez mil me ga watts.

Aca ba mos de cons tru ir a Usi na Hi dre lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães, em La je a do, com ca pa ci da de de
ge ra ção de 900 me ga watts. Para se ter uma idéia, a
de man da hoje no To can tins é da or dem de 150 me ga -
watts, e a ge ra ção de ener gia na usi na de La je a do é
seis ve zes su pe ri or à nos sa de man da. Essa usi na foi
ge ra da num mo men to mu i to im por tan te, em que o
País ne ces si ta ge rar ener gia elé tri ca. Ela veio aten der 
à de man da re pri mi da no ta da men te nas re giões mais
ne ces si ta das e mais de sen vol vi das do Bra sil, onde a
ener gia elé tri ca é efe ti va men te o prin ci pal com bus tí -
vel para o de sen vol vi men to.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª me con ce de um apar-
te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, ao ou vir V. Exª, re pre sen tan -
te de um Esta do que se des mem brou de Go iás, abor-
dar este tema so bre sub di vi são de ter ri tó ri os, no sen-
ti do de ofe re cer me lho res con di ções a es sas imen sas 
re giões do Bra sil, que ro di zer que co mun go com sua
tese, que me pa re ce con vi da ti va, mas não no in tu i to
de cri ar des pe sas – lon ge de mim. Há os que di zem
que des cen tra li zan do, cri an do mais uma Uni da de da
Fe de ra ção, ha ve rá au men to de des pe sas. Mas não é
bem isso. A fi na li da de da des cen tra li za ção é ge rar
uma ocu pa ção mais ou me nos equi ta ti va do ter ri tó rio
na ci o nal, le van do be ne fí ci os a to dos os lu ga res. Ape-
sar de ser do Sul, re gião di fí cil de hoje se sub di vi dir,
sou des sa tese e cito como exem plo a ques tão mu ni -
ci pa lis ta. Como Go ver na dor, tive a hon ra de san ci o -
nar a cri a ção de vá ri os mu ni cí pi os. Por quê? Em vir tu -
de da des cen tra li za ção, da in te ri o ri za ção do de sen -
vol vi men to. Quem sabe se, em vez de se cri a rem mu-
ni cí pi os ou Uni da des da Fe de ra ção, al te ras se a quan-
ti da de mí ni ma de Ve re a do res na Câ ma ra Mu ni ci pal,

que hoje é nove? Su gi ro que, com a eman ci pa ção de
no vos mu ni cí pi os, co me çás se mos com cin co ve re a -
do res, de po is sete e nove, mas não de i xan do de le var 
às co mu ni da des me lho res con di ções de vida, com
ofer ta de em pre go, de tra ba lho, sa ú de, até mes mo la-
zer, por que hoje o la zer é in dis pen sá vel. As co i sas na
vida não são es tan ques, elas evo lu em, e pre ci sa mos
in te ri o ri zar o de sen vol vi men to, aju dan do, as sim, a
evi tar os gran des con glo me ra dos no Bra sil. Do con-
trá rio, es ta re mos es ti mu lan do a ida dos ca mi nhan tes, 
dos er ran tes para as gran des me tró po les. Insis to
sem pre nes sa ques tão. E hoje, ao pe gar mos o jor nal
de ma nhã, se o “aper tar mos”, – no sen ti do fi gu ra do –
“sai san gue”, de tan ta vi o lên cia que ve mos. E isso
tudo gera in tran qüi li da de. Sa be mos que nas gran des
me tró po les exis tem os pro ble mas fun da men ta is
como a fal ta de in fra-estrutura, de mo ra dia e de se gu -
ran ça. São te mas cru ci a is e, se ado tar mos a sua tese,
in te ri o ri zan do o de sen vol vi men to, le van do sa ú de,
em pre go, la zer e edu ca ção para sua po pu la ção, fa re -
mos com que as pes so as se sin tam bem onde se en-
con tram, e es ta re mos for man do es pé ci es de di ques
para que se evi tem es ses acú mu los e aju dan do as
gran des me tró po les. Fa re mos uma ocu pa ção ra ci o -
nal, eqüi ta ti va em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Des sa for-
ma, as agên ci as do Ban co do Bra sil, em vez de fe cha -
rem, se ri am es ti mu la das nas pe que nas co mu ni da -
des, e te ri am a fi na li da de de aju dar no de sen vol vi -
men to de pe que nos ne gó ci os. Assim, o pró prio
BNDES, que é o gran de fo men ta dor dis so...

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Se na dor Ca sil do Mal da ner, o Ban co do Bra sil já fun ci -
o nou as sim.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Então,
va mos bus car es ses bons exem plos para aju dar a
des cen tra li zar o po der em to dos os sen ti dos. Enten do 
que essa é a sa í da em um país como o nos so. Te mos
que par tir para isso e, por essa ra zão, ti nha que vir
aqui apar teá-lo e so li da ri zar-me com suas idéi as, no-
bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Se na dor Ca sil do Mal da ner, se as con si de ra ções que
tra go, nes ta tar de, a esta Casa, não ti ves sem a con-
sis tên cia ne ces sá ria, o apar te de V. Exª lhes da ria,
pela lu ci dez, pela pro pri e da de, pelo co nhe ci men to de
ca u sa e pela in for ma ção da ex pe riên cia que V. Exª já
teve como go ver nan te do seu Esta do. Vale lem brar
que V. Exª es ti mu lou a cri a ção de no vas uni da des ad-
mi nis tra ti vas.

E per gun to a V. Exª: vi ve mos num país de di-
men são con ti nen tal, com mais de 8 mi lhões de km²,
se es ti mu lar mos as con cen tra ções urbanas, o que va-
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mos fa zer com esse imen so es pa ço va zio? Esta mos
expe ri men tan do, nos úl ti mos 50 anos, o êxo do ru ral.
É um es pa ço de tem po mu i to cur to para um fe nô me -
no tão for te que se acen tua a cada ano. É uma mi gra -
ção con ti nu a da, cons tan te de ho mens e mu lhe res,
ori gi ná ri os das mais di ver sas re giões do Esta do, bus-
can do as lu zes da ci da de. E isso ocor re jus ta men te
por que não ti ve mos a sen si bi li da de, no bre Se na dor,
de ima gi nar que o cam po é im por tan te, é fér til, é for te, 
e de, con se qüen te men te, fa zer com que as con di -
ções que são ofe re ci das aos ho mens das ci da des
fos sem ofe re ci das aos ho mens do cam po. No ta da -
men te, as pe que nas co mu ni da des de in fra-estrutura
ru ral são a gran de ma i o ria nas ci da des, nos mu ni cí pi -
os bra si le i ros.

E V. Exª ob ser vou bem, os pro ble mas que es ta -
mos cri an do para os ho mens da ci da de são qua se
que ir re ver sí ve is, su ca te an do a es tru tu ra de ser vi ço
pú bli co, aqui hoje exis ten te, de trans por te, de aten di -
men to à sa ú de, de edu ca ção, en fim, de to dos os ser-
vi ços que lhes da vam um cer to con for to e uma qua li -
da de de vida. Isso tudo está sen do su ca te a do por que
é dis pu ta do por mi lha res e mi lha res de fa mí li as ori gi -
ná ri as de di ver sos Mu ni cí pi os do in te ri or que aqui
vêm exi gir um di re i to que lhes é ne ga do no cam po,
mas aqui exis te. Tais fa mí li as pos su em os mes mos di-
re i tos que o ci da dão da ci da de: que rem che gar aqui e
ver seu fi lho na es co la, que rem uti li zar ôni bus de qua-
li da de em seu trans por te, con tar com ilu mi na ção pú-
bli ca e água tra ta da em casa, ter di re i to a fi nan ci a -
men to da casa pró pria e aos mais di ver sos fi nan ci a -
men tos e apo io con ce di dos ao ho mem da ci da de e
que não são con ce di dos ao ho mem do cam po.

Infe liz men te, esse é um fe nô me no não ape nas
na ci o nal, mas mun di al. Con tu do, as con di ções bra si -
le i ras são ex tre ma men te fa vo rá ve is para um de sen -
vol vi men to har mô ni co e sus ten ta do nas di ver sas re-
giões do País, o que se gu ra men te não ocor re ria de
ou tra for ma se não es ti mu lan do tan to a cri a ção de ou-
tras uni da des da Fe de ra ção quan to ofe re cen do apo io 
es tru tu ral às co mu ni da des já exis ten tes.

Por essa ra zão, cito o exem plo do Esta do do To-
can tins, até com cer ta pon ta de or gu lho. Go i a no de
nas ci men to, mu i to jo vem ain da, por ne ces si da des
pro fis si o na is, des lo quei-me para a re gião onde hoje
se si tua o Esta do do To can tins. Fui para lá por que pre-
ci sa va tra ba lhar. E ali me en vol vi com a idéia se pa ra -
tis ta, con do en do-me com a si tu a ção de po bre za e de
aban do no da re gião.

E vejo com or gu lho que, em ape nas tre ze anos,
o Esta do do To can tins dá uma de mons tra ção in ques -
ti o ná vel, trans pa ren te, cla ri vi den te de que a re di vi são

ter ri to ri al do País é im por tan te, é im pe ra ti va, é ina diá -
vel. Ali, os nú me ros so ci a is sal tam de for ma ex tre ma -
men te vi sí vel: hoje exis te qua li da de de vida, pois as
pes so as são aten di das em suas de man das de mo ra -
dia po pu lar, de abas te ci men to de água tra ta da, de ilu-
mi na ção pú bli ca, de co mu ni ca ção, de aten di men to à
sa ú de, de aten di men to à edu ca ção. Já te mos uni ver -
si da de fe de ral, com mais de seis mil aca dê mi cos! Há
cer ca de dez anos, eram ape nas cer ca de 300 os uni-
ver si tá ri os que fre qüen ta vam os dois pos tos avan ça -
dos da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás an tes exis ten -
tes em nos so ter ri tó rio, um em Por to Na ci o nal e ou tro
em Ara gua í na. Hoje, o co ra ção e a for ça da nos sa so-
ci e da de, a nos sa ju ven tu de está re ce ben do uma car-
ga de in for ma ções, pre pa ran do-se para pro mo ver a
re vo lu ção so ci al e a eco nô mi ca es pe ra das por essa
nova re gião do Bra sil. E tudo isso será pos sí vel em
vir tu de do co nhe ci men to co lo ca do à sua dis po si ção
pe las uni da des de en si no su pe ri or.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, tra go es sas con si de ra ções ao ver a luta – que
já toma cor po e é apo i a da nes ta Casa – pela re di vi são 
ter ri to ri al de Esta dos tais como o Mato Gros so, o Pará
e até o Ama zo nas. Enten do, sim, que a re di vi são, com
a cri a ção de no vas uni da des da Fe de ra ção, é uma
for ma de re dis tri bu i ção de ren da e de ocu pa ção de re-
giões va zi as, fa zen do jus ti ça à po pu la ção bra si le i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu-
in ta ni lha, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de-
i xa a ca de i ra da pre si dên cia que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con 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, ao re gres sar
do meu Esta do, após o re ces so, tomo co nhe ci men to
– e evi den te men te com na tu ral in dig na ção – da po si -
ção as su mi da pelo Go ver no do Esta do de Go iás em
di fi cul tar o avan ço da cons tru ção da Hi dro via To can -
tins–Ara gua ia, in dis cu ti vel men te uma das prin ci pa is
obras en tre as pre vis tas no Pla no Avan ça Bra sil, do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que be ne fi ci a rá, em
mu i to, as eco no mi as dos Esta dos do To can tins, Mato
Gros so, Pará, além do pró prio Esta do de Go iás.

Como é sa bi do, Sr. Pre si den te, essa im por tan te
hi dro via foi pro je ta da para es ti mu lar o de sen vol vi men -
to de ex ten sas áre as dos Esta dos ci ta dos, ten do
como ele men to pro pul sor a pro du ção e o es co a men to 
de grãos em ter ras de ba i xís si mo cus to so ci al de
opor tu ni da de.
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Ao con trá rio do te mor apon ta do pela agên cia
am bi en ta lis ta go i a na, não exis te evi dên cia de que a
obra ca u sa rá qual quer dano am bi en tal à re gião por
ela abran gi da. Tal em pre en di men to oca si o na rá, isso
sim, nu me ro sos be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos
para uma re gião de gran de po ten ci al pro du ti vo, com
es pe ci al des ta que para os agro ne gó ci os e o eco tu ris -
mo.

A pre o cu pa ção com o meio am bi en te tem sido
uma cons tan te na mi nha atu a ção par la men tar. É de
mi nha au to ria o PLS 59/96, que es ta be le ce a obri ga -
to ri e da de da in clu são de eclu sas e de equi pa men tos
e pro ce di men tos de pro te ção à fa u na aquá ti ca dos
cur sos d’água quan do da cons tru ção de bar ra gens,
além de des car gas pe rió di cas de água para ali men ta -
ção de la go as mar gi na is – ber çá ri os na tu ra is das di fe -
ren tes es pé ci es. Esse meu pro je to tra mi ta na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, na Co mis são de De fe sa do Con su mi -
dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as.

Sr. Pre si den te, não será a de sobs tru ção de ca na is 
e o apro ve i ta men to da ca lha dos rios Ara gua ia e To can -
tins, com a re mo ção de ro chas e are ia, que atra pa lha -
rão as pou cas ações eco ló gi cas que, ale ga da men te, ali
se de sen vol vem. Mu i to ao con trá rio, é sa bi do que a
nova in fra-es tru tu ra fa ci li ta rá a im ple men ta ção de um
tra ba lho con ser va ci o nis ta ain da mais ar ro ja do e efi caz.

A esse res pe i to, é com gran de re go zi jo, Sr. Pre-
si den te, que tra go a in for ma ção de que o con sór cio de
em pre sas in ves ti dor na Uni da de Hi dro e lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães – a Invest co – aca ba de ina u gu -
rar uma “es ca da de pe i xes”, com 800 me tros de com-
pri men to, que si mu la uma cor re de i ra e cria um am bi -
en te pro pí cio à pi ra ce ma no rio To can tins. Ela foi ide a -
li za da por es tu di o sos do com por ta men to dos pe i xes e
é uma ini ci a ti va iné di ta em hi dre lé tri cas de gran de
por te no País. Isso tam bém faz par te do meu pro je to,
ain da não apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

E por que, Sr. Pre si den te, as pra i as e ilhas da-
que les gran des rios ha ve rão de de sa pa re cer com a
cons tru ção da hi dro via? Veja-se o exem plo de Pal-
mas, a Ca pi tal do nos so Esta do, onde um tre cho de
câ ni on no rio To can tins, re pre sa do pela usi na Edu ar -
do Ma ga lhães, está en se jan do a for ma ção de um be-
lís si mo lago, cujo Pro je to Orla brin da rá toda a po pu la -
ção da nos sa ca pi tal e os tu ris tas que para lá acor re -
rão. É até pos sí vel que uma pra ia aqui ou ou tra ali de i -
xem de exis tir, mas, cer ta men te, ou tras sur gi rão
como que para com pen sar tais per das even tu a is.
Estou con fi an te de que não fal ta rão ber çá ri os para
ne nhu ma das es pé ci es aquá ti cas, que to dos nós pre-
ten de mos se jam bem con ser va das.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, se gun do o nos so pro-
pó si to, vá ri as es ta ções de pis ci cul tu ra se rão cons tru í -
das em lo ca li da des es tra té gi cas, ao lon go dos rios,
com o ob je ti vo de re po vo a men to, de fato, das es pé ci -
es na ti vas. Pou cos mi lha res de ale vi nos – ofer ta atu al
da agên cia am bi en tal go i a na – não são su fi ci en tes
para o al can ce da que la mis são. Pre ci sa mos, cer ta -
men te, é de pro du zir cen te nas de mi lhões de fi lho tes
de pe i xes para abas te cer as ne ces si da des da que les
vas tos re cur sos hí dri cos, cuja pro te ção – in sis to – po-
de rá ser re do bra da a par tir da cons tru ção da hi dro via
To can tins-Ara gua ia.

Foi com o ob je ti vo de dar im pul so a essa hi dro -
via, Sr. Pre si den te, que a Ban ca da Fe de ral do Esta do
do To can tins lu tou, com su ces so, pela apro va ção de
emen da ao Orça men to Ge ral da União para que seja
cons tru í da, sem per da de tem po, a eclu sa na Uni da de 
Hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães, vi a bi li zan do,
as sim, o trá fe go flu vi al.

E, para mi nha sa tis fa ção, Sr. Pre si den te, a cons-
tru ção da Eclu sa do La je a do está sen do ago ra re i ni ci -
a da. Tra ta-se de uma obra que ge ra rá 2.500 em pre -
gos di re tos e ime di a tos e que per mi ti rá a trans po si ção 
do rio To can tins jun to à bar ra gem da Usi na Hi dro e lé -
tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães, vi a bi li zan do, de for ma
de fi ni ti va, o trans por te flu vi al en tre a ci da de de Pe i xe,
na re gião sul do Esta do, e Agui ar nó po lis, no ex tre mo
nor te, numa ex ten são de 720 qui lô me tros.

A esse es for ço soma-se a re cu pe ra ção da ro do -
via Be lém–Bra sí lia, a BR–153, por in ter mé dio do Pro-
gra ma Nos sa Estra da, do Go ver no Fe de ral, e a cons-
tru ção da Fer ro via Nor te–Sul.

Por meio des sa in ter mo da li da de de trans por tes, 
será al can ça da uma re du ção de cus tos não in fe ri or a
40%, quan do do es co a men to da pro du ção re gi o nal.

É pre ci so re co nhe cer o em pe nho do Mi nis té rio
dos Trans por tes em le var a cabo tais pro je tos, con for me 
ma ni fes ta do pelo pró prio Mi nis tro Alde ri co Lima em sua
re cen te vi si ta ao Esta do do To can tins, não obs tan te os
en tra ves am bi en ta is, en se jo em que o Mi nis tro re a fir -
mou a im por tân cia da hi dro via To can tins-Ara gua ia para
o de sen vol vi men to eco nô mi co do País.

Fui in for ma do de que o Go ver no Fe de ral so-
men te aguar da o li cen ci a men to am bi en tal para in ves -
tir R$5,6 mi lhões na hi dro via, nes te ano. Até o fi nal
das obras, em 2003, se rão apli ca dos R$97 mi lhões.

Não pos so ad mi tir, por isso mes mo, que ca pri -
chos pes so a is e re la tó ri os in fun da dos de al gu mas or-
ga ni za ções não go ver na men ta is cri em obs tá cu los à
im ple men ta ção das obras da hi dro via.
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Con cla mo, pois, Sr. Pre si den te, as ban ca das fe-
de ra is dos Esta dos en vol vi dos para que es te jam vi gi -
lan tes na de fe sa des sa im por tan te em pre i ta da de sen -
vol vi men tis ta do in te ri or bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
(Pa u sa)

A Pre si dên cia fa cul ta a pa la vra aos Se na do res
pre sen tes.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, o jul ga men to que está sen do pro ces -
sa do em Haia, na Ho lan da, do Sr. Slo bo dan Mi lo se -
vic, ex-presidente da an ti ga Iu gos lá via, hoje Re pú bli -
ca Sér via, é um fato his tó ri co. Pos si vel men te, tra ta-se
do pri me i ro che fe de Esta do, do pri me i ro go ver nan te
de um país, do pri me i ro gran de lí der jul ga do por uma
cor te pe nal in ter na ci o nal. Tam bém é a pri me i ra vez
que se plas ma, se es ta be le ce, se im põe, com for ça e
con tun dên cia, uma vi são glo ba li za da e in ter na ci o nal
da jus ti ça hu ma na.

Mu i tos cri mes são pra ti ca dos, evi den te men te,
em cada país, em cada es fe ra na ci o nal, e não são
con tem pla dos pe las suas leis lo ca is. São os cha ma -
dos cri mes con tra a hu ma ni da de, as gran des atro ci -
da des pra ti ca das em mas sa con tra uma po pu la ção, o
cha ma do cri me de ge no cí dio. Eles não são con tem -
pla dos pe los có di gos pe na is por que ocor rem em si tu -
a ções de guer ra e ex tra or di ná ri as. Não são pro du tos
do con fli to ci vil per ma nen te exis ten te na vida re gu lar
dos po vos e das so ci e da des mo der nas.

Há três ti pos de de li tos que só po dem ser jul ga -
dos com isen ção por tri bu na is in ter na ci o na is – o cri-
me de guer ra, o cha ma do cri me con tra a hu ma ni da de
e o ge no cí dio –, até por que os có di gos pe na is in ter -
nos dos pa í ses não ti pi fi cam essa con du ta cri mi no sa
e não pre vê em a pu ni ção cor res pon den te. O epi só dio
em cur so na Ho lan da, na ci da de de Haia, sede dos tri-
bu na is in ter na ci o na is, mar ca rá o mun do de ma ne i ra
de fi ni ti va. O mun do de po is de Mi lo se vic não será o
mes mo.

Re cen te men te, quan do um juiz es pa nhol avo-
cou para os tri bu na is do seu país a res pon sa bi li da de
e até o di re i to de jul gar um ex-presidente de um ou tro
país, o di ta dor chi le no Au gus to Pi no chet, hou ve uma

gran de po lê mi ca no mun do todo e até um sen ti men to
pro fun do de con tra di ção. De um lado, en ten dia-se
como ne ces sá rio o jul ga men to do Sr. Pi no chet – é ne-
ces sá rio, jus to e cor re to que ele seja jul ga do pe los cri-
mes que co me teu –; mas, por ou tro lado, pa i ra va no
ar a idéia de que a ati tu de vi nha de um país eu ro peu,
de um país de Pri me i ro Mun do, e era uma es pé cie de
in ter ven ção que agre dia a so be ra nia de ou tro país.
Sen do o Sr. Au gus to Pi no chet um ci da dão chi le no,
ten do ele ci da da nia chi le na, só po de ria ser jul ga do
por tri bu na is do seu país.

Essa dis cus são, por tan to, di vi diu as for ças po lí -
ti cas e as cons ciên ci as, por que, de fato, o mes mo ar-
gu men to que usa o Sr. Bal ta sar Gar zón para in ter vir
no Chi le pode ser usa do pe los Esta dos Uni dos para
in ter vir na Co lôm bia ou em qual quer ou tro país para
der ru bar go ver nos, para mu dar o cur so da his tó ria e
para al te rar a vida dos ci da dãos. Isso pode ca rac te ri -
zar mu i tas ve zes um de se jo de jus ti ça e, em ou tros
mo men tos, sim ples men te um bru tal in ter ven ci o nis mo 
na vida, na in de pen dên cia e na so be ra nia dos pa í ses
do cha ma do Ter ce i ro Mun do ou do mun do pe ri fé ri co
ao gran de cen tro in dus tri al.

Sr. Pre si den te, acom pa nhei com mu i to in te res -
se na Orga ni za ção das Na ções Uni das a cri a ção do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, TPI. Par ti ci pei in clu si ve
dos tra ba lhos, da ela bo ra ção do tex to do Esta tu to Pe-
nal Inter na ci o nal, das ses sões que exa mi na ram as
mi lha res de emen das. O Esta tu to já foi apro va do e
nós bra si le i ros – por meio dos nos sos re pre sen tan tes
di plo má ti cos e dos nos sos ju ris tas com pe ten tes, qua-
li fi ca dos e pre pa ra dos – con se gui mos apro var emen-
das da ma i or im por tân cia, que, de cer ta for ma, per mi -
tem ao Bra sil ra ti fi car a sua par ti ci pa ção no Tri bu nal
Pe nal Inter na ci o nal.

Por exem plo, ha via, en tre as pu ni ções para os
cri mes con tra a hu ma ni da de, os cri mes de ge no cí dio
ou de guer ra, a pu ni ção ex tre ma, a su pres são da
vida, a cha ma da pena de mor te. No en tan to, essa
pena não é da tra di ção do Di re i to Pe nal bra si le i ro, é
in com pa tí vel com a nos sa Cons ti tu i ção.

Se o tra ta do fos se apro va do na ONU e ti ves se
de ser ra ti fi ca do no Bra sil, como não te mos o po der
de emen dá-lo, de al te rá-lo, o Bra sil te ria de re je i tar o
tra ta do, não só re je i tá-lo na ori gem, mas tam bém não
par ti ci par da co mu ni da de so bre a qual o Tri bu nal
exer ce ria a sua ju ris di ção. Isso nos de i xa ria ex clu í dos
des sa gran de ins ti tu i ção mo der ni za do ra das re la ções 
hu ma nas, das re la ções in ter na ci o na is que é o Tri bu -
nal Pe nal Inter na ci o nal, a Cor te Pe nal Inter na ci o nal,
como a cha mam os pa í ses de lín gua es pa nho la. Fi ca -
ría mos ex clu í dos por que cons ta do tex to da nos sa
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Cons ti tu i ção que é ve da da a apli ca ção da pena de
mor te, e essa é uma cláu su la pé trea.

De modo que tí nha mos que fa zer a emen da, e,
fi nal men te, ob ti ve mos uma vi tó ria po lí ti ca nis so. O
Bra sil con se guiu emen dar o tex to e re ti rar im por tan te
men ção que era fe i ta à cha ma da pena de mor te.

Nes se caso, dois ju ris tas bra si le i ros que acom-
pa nha vam os tra ba lhos, a Drª Sil via Ste in e o Dr. Antó-
nio Pa u lo Ca cha puz de Me de i ros, como as ses so res
ju rí di cos do Ita ma ra ti, ti ve ram um pa pel im por tan te e
re le van te – que eu pude re gis trar, pois es ta va pre sen -
te no mo men to em que es sas ações de cor re ram.

E pos so di zer, Sr. Pre si den te, que o Tri bu nal Pe-
nal Inter na ci o nal hoje já tem mais de 50 ra ti fi ca ções –
mais de 50 pa í ses do mun do já con sa gra ram, já ra ti fi -
ca ram a cri a ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal. No
mo men to em que atin gir o nú me ro de 60 pa í ses, ele
po de rá co me çar efe ti va men te a fun ci o nar. Por tan to,
fal tam ape nas oito pa í ses para que esse nú me ro seja
atin gi do e se dê o iní cio ver da de i ro de suas ati vi da -
des.

Nes se sen ti do, é im por tan te di zer o se guin te: o
Bra sil – como aqui de i xei cla ro – tra ba lhou, des de o
Tra ta do de Roma, em 1998, na con se cu ção des se ob-
je ti vo. Des de 1998, o Go ver no bra si le i ro vem sen do
uma das par tes atu an tes no sen ti do de pro du zir re sul -
ta dos con cre tos nes sa ma té ria; mas ain da não o ra ti fi -
ca mos, e cre io que é che ga do o mo men to para que
isso ocor ra. O Go ver no bra si le i ro já as si nou a ra ti fi ca -
ção, mas o tex to da ra ti fi ca ção ain da se en con tra na
Câ ma ra dos De pu ta do. O ape lo que faço aos nos sos
Co le gas da Câ ma ra dos De pu ta dos é que dêem, o
mais rá pi do pos sí vel, con se qüên cia par la men tar a
essa ma té ria.

Tra ta-se, sem dú vi da ne nhu ma, de uma ini ci a ti -
va hu ma ni tá ria sem pre ce den tes, a mais sig ni fi ca ti va
ini ci a ti va po lí ti ca, a mais im por tan te de ci são ins ti tu ci -
o nal in ter pa í ses, in ter na ções, ja ma is re a li za da em
toda a his tó ria da hu ma ni da de. Vai-se po der jul gar, de
ma ne i ra jus ta, equi li bra da, pes so as que co me tem cri-
mes con tra a hu ma ni da de, sem que isso se ca rac te ri -
ze per da de so be ra nia, agres são à in de pen dên cia e,
evi den te men te, à con di ção so be ra na dos Esta-
dos-nação.

Fico, por tan to, Sr. Pre si den te, sa tis fe i to de ver
como as co i sas an dam em Haia, na Ho lan da, a res pe -
i to do Sr. Slo bo dan Mi lo se vic. O que lá está acon te -
cen do é um mar co. E ele está sen do jul ga do, ain da, a
par tir de uma cor te pe nal ex tra or di ná ria, que foi cri a -
da qua se que es pe ci fi ca men te para este se nhor, para
o ex-Presidente da an ti ga Iu gos lá via.

No fu tu ro, este tri bu nal será uma ins ti tu i ção per-
ma nen te, de fi ni ti va men te ins ta la da, pos si vel men te
tam bém em Haia, e terá um tra ba lho que será res pe i -
ta do e re co nhe ci do pelo mun do todo. Não cre io que
aca be, não cre io que ve nha a de ter mi nar o fim e a ex-
tin ção dos “Pi no chets”, mas, se gu ra men te, re du zi rá,
em mu i to, para o fu tu ro, mu i to so fri men to hu ma no,
que será con so la do com esta nova e im por tan te mu-
dan ça ins ti tu ci o nal no pla no do Di re i to en tre as Na-
ções.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia que é ocu pa da
pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Dan do se-
qüên cia à lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do a pa la -
vra ao no bre Se na dor Car los Wil son. S. Exª dis põe do
tem po re gi men tal.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Luiz Otá vio, Srªs e Srs., Se na do res, eu
gos ta ria de so li ci tar à Mesa que dois pro je tos de mi-
nha au to ria, apre sen ta dos na se ma na pas sa da – o de
12, que dis põe so bre o fi nan ci a men to para a aqui si -
ção de casa pró pria dos mem bros das for ças po li ci a is
ci vis e mi li ta res, e ou tro, que al te ra a re da ção dos arts.
67 e 89 da Lei nº 6.815, do Esta tu to dos Estran ge i ros
–, se jam en ca mi nha dos como uma co la bo ra ção nos-
sa às Co mis sões Espe ci a is da Câ ma ra Fe de ral e do
Se na do que tra tam da ques tão da vi o lên cia que tan to
tem in tran qüi li za do o nos so País.

Acre di to que a pri me i ra me di da a se to mar seja
ade quar o Có di go de Pro ces so Pe nal à Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988. Pre ci sa mos fa zer va ler a Lei e nos
ater a ela, caso con trá rio, nos fal ta rá o com bus tí vel
mo ral para ani mar essa cru za da.

Em se gun do lu gar, nun ca é tar de para esta
cons ta ta ção: é pre ci so que olhe mos com aten ção
para as cor po ra ções po li ci a is – to das elas, a fe de ral, a
mi li tar e a ci vil. Afi nal, são elas que es tão a com ba ter
o cri me. Não se re mos nós, ci da dãos, que ire mos pe-
gar em ar mas para en fren tar tra fi can tes e se qües tra -
do res, la drões e as sas si nos. Por isso, pro pus que po-
li ci a is te nham fa ci li da des no fi nan ci a men to da casa
pró pria. É pre ci so pou pá-los da con vi vên cia com pul -
só ria com o cri me que pros pe ra nas fa ve las e nos cor-
ti ços.

Infe liz men te, ain da pros pe ra em al guns cír cu los
a vi são de que as For ças Arma das de ve ri am ser cha-
ma das para en fren tar o cri me. Isso é im pra ti cá vel – já
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se mos trou as sim em mu i tos ca sos, quan do fo ram so-
li ci ta dos – e aten ta, in clu si ve, con tra a or dem cons ti tu -
ci o nal. Além do que, to dos sa be mos que os efe ti vos
não es tão pre pa ra dos e tre i na dos para isso.

É pre ci so e de ve mos in ves tir na Po lí cia, no po li -
ci al. Tam bém não adi an ta fi car mos aqui re pe tin do, à
exa us tão, que seus sa lá ri os são ba i xos, seus equi pa -
men tos, ob so le tos, e seu tre i na men to, ina de qua do. A
Na ção já está can sa da de ou vir es ses ar gu men tos.

Os Go ver na do res dos Esta dos – e, aí, digo na
con di ção de ex-Go ver na dor – pre ci sam hon rar e fa zer 
pre va le cer suas li de ran ças. Afi nal, são eles os co-
man dan tes das cor po ra ções, tan to da Po lí cia Ci vil
como da Po lí cia Mi li tar. É dos Go ver na do res a res-
pon sa bi li da de pela atu a ção das cor re ge do ri as po li ci -
a is. Se as po lí ci as es tão con ta mi na das pelo cri me é
pre ci so ex tir par esse mal, e o ins tru men to ade qua do
são as cor re ge do ri as. A po lí cia tem que ter se gu ran ça 
para dar se gu ran ça. Um po li ci al pre ci sa sa ber que o
seu com pa nhe i ro de far da ou de de le ga cia está a seu
lado e não de fen den do in te res ses do ini mi go; não
está ven di do ao cri me. Não é pre ci so cri ar uma lei
para isso; ela já exis te. Cabe aos Go ver na do res co-
brar re sul ta dos des tas cor re ge do ri as, mos trar o ri gor
com a sua ener gia.

Sr. Pre si den te Luiz Otá vio, Sras e Srs Se na do res,
no ano pas sa do, vim a esta tri bu na vá ri as ve zes para
de nun ci ar o pro ces so de ex clu são so ci al, que o mo-
de lo eco nô mi co do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so pro vo ca. Ora, é evi den te que o mo tor ma i or
da vi o lên cia é o apart he id so ci al, que se ve ri fi ca prin-
ci pal men te nos gran des cen tros ur ba nos.

Não po de mos nos con for mar com os da dos da
Fun da ção Ge tú lio Var gas, se gun do os qua is mais de
50 mi lhões de bra si le i ros vi vem com me nos de
R$80,00 por mês, ou seja, com me nos de R$2,50 por
dia. E o mais gra ve é que, se gun do a FGV, des ses 50
mi lhões de in di gen tes, cer ca de 45% têm me nos de
15 anos. Isso re pre sen ta um exér ci to de 22,5 mi lhões
de jo vens mi se rá ve is, sem es pe ran ças, sem pers pec -
ti vas, à es pe ra de se rem ali ci a dos pelo cri me.

Por isso, pro pus tam bém que se acres cen te ao
Có di go de Pro ces so Pe nal que um cri mi no so que uti li -
ze o con cur so de me no res para a prá ti ca de cri me te-
nha sua pena acres ci da de um ter ço. 

Não con si go con ter a in dig na ção quan do leio
nos jor na is que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que ad-
mi te que so bra ram bi lhões e bi lhões de re a is do Orça-
men to do ano pas sa do, que de ve ri am ser gas tos em
pro gra mas so ci a is e não o fo ram, se gun do Sua Exce-
lên cia, “por que não hou ve ca pa ci da de efe ti va da

máquina de gas tar”. Tam bém não hou ve ca pa ci da de
efe ti va de quem co man da a má qui na para fa zer gas tar.

Des ta mes ma tri bu na, de nun ci ei que a bu ro cra -
cia es ta va em per ran do a dis tri bu i ção de re cur sos em
pro gra mas so ci a is, en quan to cri an ças pas sa vam
fome, che fes de fa mí lia iam ao de ses pe ro. O Go ver no
dis tin guia mi se rá ve is ha bi li ta dos de mi se rá ve is des-
gra ça dos, de sa bi li ta dos. É a eter na bu ro cra cia, cada
dia mais, au men tan do a fome em nos so País.

Por mais que pa re ça ób vio, não me in ti mi do em
di zer des ta tri bu na que, por trás des sa onda ver ti gi no -
sa de vi o lên cia ur ba na, com cer te za, está a ex clu são
so ci al. 

De nada adi an ta le gis lar so bre a vi o lên cia, dis-
cu tir in sa ni da des como a di mi nu i ção da res pon sa bi li -
da de cri mi nal para 16 anos, pri são per pé tua ou pena
de mor te, ques tões que exi gi ri am re vo lu ção, pois es-
tão con sa gra das em cláu su las pé tre as na Cons ti tu i -
ção, se não olhar mos para as es qui nas e para as fa ve -
las; se não cons ta tar mos a mi sé ria que con ta mi na o
nos so povo, a vi o lên cia con ti nu a rá a cam pe ar nes te
País.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, com a anuên cia de V. Exª, não po de ria
de i xar de apar te ar o Se na dor Car los Wil son pelo bri-
lhan te pro nun ci a men to que faz. Sou mem bro ti tu lar
da Co mis são Ge ral de Se gu ran ça Pú bli ca e par ti ci po
da Sub co mis são de Infra-Estrutura, que pre ten de cu i -
dar e exa mi nar os pro je tos em tra mi ta ção que be ne fi -
ci am as for ças po li ci a is ci vis e mi li ta res do pon to de
vis ta da hu ma ni za ção, das con di ções ade qua das de
tra ba lho, da in ser ção na so ci e da de da pro te ção pelo
sis te ma so ci al. Se na dor Car los Wil son, V. Exª men ci o -
nou dois pro je tos. Con fes so que não con se gui en ten -
der o se gun do, mas pa ra be ni zo-o pelo pro je to de mo-
ra dia, que con si de ro es sen ci al. Di zia on tem, em uma
en tre vis ta no meu Esta do do Ama pá, que eu de fen de -
ria nes ta Casa qual quer pro je to des sa na tu re za e que
es ti ves se tra mi tan do. V. Exª sai na fren te com um pro-
je to que visa ga ran tir fa ci li da de de fi nan ci a men to para
os po li ci a is mi li ta res. Qu e ro di zer-lhe que tam bém de-
fen do esse po si ci o na men to. Estou exa mi nan do se há
al gum pro je to em tra mi ta ção e es tu dan do a ela bo ra -
ção de pro je tos que ga ran tam aos po li ci a is ci vis e mi-
li ta res pla nos de sa ú de, pla no de as sis tên cia mé di ca
e odon to ló gi ca e se gu ro de vida. De ve mos dar ga ran -
ti as su fi ci en tes para que os nos sos po li ci a is pos sam
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tra ba lhar com mais afin co, mais de di ca ção e mais
tran qüi li da de, pro te gen do tam bém suas fa mí li as. Se
hou ver pro je tos nes se sen ti do tra mi tan do no Se na do
Fe de ral ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, pe di rei pri o ri -
da de na Sub co mis são de Infra-Estrutura e na Co mis -
são Ge ral de Se gu ran ça Pú bli ca. Caso con trá rio, es-
ta rei in gres san do com pro je tos nes se sen ti do. Os ser-
vi do res fe de ra is de todo o Bra sil, como sabe V. Exª,
têm di re i to a uma ver ba de au xí lio para aqui si ção de
pla nos e se gu ros de sa ú de. É uma ver ba ín fi ma, não
é su fi ci en te, de R$24,00 per ca pi ta, mas aju da, con-
tri bui. Então, po de ria ser essa a con tra par ti da do Go-
ver no Fe de ral, es ten den do tal be ne fí cio aos po li ci a is
mi li ta res e ci vis dos Esta dos. Da mes ma ma ne i ra, o
se gu ro de vida. O po li ci al se ar ris ca, se ex põe – e
quan tos po li ci a is não fo ram mor tos pelo Bra sil afo ra
–, en tão é fun da men tal a pro te ção de sua fa mí lia.
Con gra tu lo-me com V. Exª por suas idéi as e ane xo
es sas pro pos tas a que es tou fa zen do re fe rên cia. Pa-
ra béns, Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha. Suas pa la vras
me dão a tran qüi li da de de que va mos ter um efi ci en te
Se na dor acom pa nhan do lá na nos sa Co mis são Ge ral 
de Se gu ran ça Pú bli ca es ses pro je tos que re mon tam
em mais de cem, apre sen ta dos no Con gres so Na ci o -
nal.

Qu an to a essa ques tão es pe cí fi ca do fi nan ci a -
men to de casa pró pria para o po li ci al ci vil e mi li tar, o
pro je to pre vê que 10% dos fi nan ci a men tos da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral des ti nem-se ex clu si va men te a
esse fim. Quem co nhe ce a re a li da de do nos so País
sabe da gran de di fi cul da de, com o sa lá rio min gua do
que ga nha um po li ci al mi li tar ou ci vil, de ter uma mo ra -
dia. Então, com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral fi nan ci an -
do, como fi nan cia, em lar ga es ca la, pro je tos de ha bi -
ta ção, com cer te za va mos con tem plar de uma for ma
efi ci en te a ocu pa ção des ses imó ve is por po li ci a is ci-
vis e mi li ta res. 

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Con ce -
do com mu i to pra zer o apar te a V. Exª, por que, na se-
ma na pas sa da, o que me ins pi rou a apre sen tar o pro-
je to foi o en ca mi nha men to por V. Exª, des ta tri bu na, à
Co mis são Ge ral de Se gu ran ça Pú bli ca, de pro je tos
re la ci o na dos à se gu ran ça. 

Ou ço-o, com mu i to pra zer.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Pa ra be -

ni zo V. Exª pelo opor tu no as sun to que abor da nes ta
ses são. Pre ci sa mos fa zer mu dan ças pro fun das na

se gu ran ça pú bli ca do País, mas so bre tu do dar con di -
ções para que o po li ci al pos sa cons ti tu ci o nal men te de-
sem pe nhar o seu pa pel. Não bas ta doar au to mó ve is,
ar mas, mu dar a le gis la ção pe nal ou ape nas o in qué ri to
como se quer. É pre ci so fa zer tudo isso, evi den te men te. 
Mas o im por tan te é que se te nha nas ruas ou, den tro de
cada au to mó vel, um po li ci al fe liz, com co ra gem para o
com ba te efe ti vo ao cri me or ga ni za do, à vi o lên cia – o
pro je to de V. Exª aju da mu i to com re la ção ao as sun to. É
im por tan te avan çar mos com re la ção à de fi ni ção de um
pla no ha bi ta ci o nal, essa idéia é bri lhan te. Com re la ção
a um pla no de sa ú de como abor dou o no bre Se na dor
que o an te ce deu, é im por tan te que pos sa mos ou sar
sob o pon to de vis ta do fi nan ci a men to, de usar a Lei
Rou a net no que há de me lhor para en co ra jar, com o in-
cen ti vo fis cal, pes so as a in ves ti rem na se gu ran ça pú bli -
ca do País. Enfim, pa ra be ni zo V. Exª que, mais uma
vez, dá uma de mons tra ção de in te li gên cia e de com pro -
mis so com a so ci e da de abor dan do, como deve ser, a
ques tão dos po li ci a is, de seus sa lá ri os e da ne ces si da -
de de que pos sam dig na men te tra ba lhar, com ba ter o
cri me e de fen der a so ci e da de. Pa ra béns, Se na dor Car-
los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. V. Exª foi um bri-
lhan te Mi nis tro da Jus ti ça. Ven do hoje os jor na is, nes-
ses sete anos do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, V. Exª é re co nhe ci do pela po pu la -
ção como o Mi nis tro mais efi ci en te que ocu pou a Pas-
ta da Jus ti ça. E sem pre foi uma pes soa mu i to pre o cu -
pa da com a ques tão da se gu ran ça em nos so País.

V. Exª tem ra zão, en quan to não se va lo ri zar o
po li ci al, não te re mos po lí cia efi ci en te! Não adi an ta se
com pra rem car ros no vos, ar mas so fis ti ca das por que
o que pode exis tir de mais so fis ti ca do é dar ao po li ci al
a se gu ran ça de que ele está de fen den do a so ci e da de
e que está res pal da do pe las au to ri da des. Hoje tal vez
exis ta uma in se gu ran ça ma i or, por par te dos po li ci a is, 
para dar essa se gu ran ça à po pu la ção bra si le i ra.
Então o apar te do Se na dor Re nan Ca lhe i ros for ta le ce 
o nos so pro nun ci a men to e nos en co ra ja ain da mais a
con ti nu ar nes sa luta de va lo ri za ção das po lí ci as ci vis
e mi li ta res do nos so País.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Car los Wil son, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Con ce -
do com mu i to pra zer um apar te ao Se na dor Car los
Be zer ra, que tam bém tem a ex pe riên cia de ter co-
man da do a po lí cia mato-gros sen se quan do foi Go ver -
na dor do Esta do de Mato Gros so. Ele sabe, mais do
que nin guém, que um go ver na dor tem que de mons -
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trar apo io e sen si bi li da de à po lí cia, para que essa
pos sa exe cu tar de for ma efi ci en te o seu tra ba lho. 

Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Car los Be-
zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Car los Wil son, ouvi o apar te do Se na dor Re nan Ca-
lhe i ros, que foi mu i to apro pri a do. Não adi an ta com-
pra rem car ros no vos, fa zer pro pa gan da na te le vi são
de ar ma men tos, se o po li ci al ga nha um sa lá rio que
não lhe per mi te so bre vi ver se a fa mí lia dele está in-
tran qüi la em casa, se ele tem toda a sua es tru tu ra
pros ti tu í da. Li uma man che te no jor nal ou tro dia que
di zia que 20% da po lí cia, por exem plo, do meu Esta-
do, está en vol vi da em cri mes. Vin te por cen to! Man-
che te de jor nal O as sun to foi man che te de jor nal. Em
ou tro lo cal, ob ti ve a in for ma ção de que para ob ter a
pro mo ção a que tem di re i to na po lí cia o ci da dão deve
pa gar pro pi na ao co man do que faz a pro mo ção. Se for
para te nen te, a quan tia é x, se for para sar gen to, a
quan tia é y, de acor do com a pro mo ção que o ci da dão 
vai re ce ber. Ora, num qua dro como esse não há se gu -
ran ça pú bli ca que fun ci o ne. E fal ta co man do. Já vi go-
ver na dor se pas san do por ví ti ma, com fa tos gra ves
que ocor re ram com a se gu ran ça pú bli ca sob seu co-
man do. Se ao me nos dis ses se que iria apu rar por que
era um fato gra ve... Mas, não, de nun ci ou como se fos-
se ví ti ma, não apu rou nada. A im pu ni da de é ou tra
ques tão gra ve que faz pros pe rar a vi o lên cia. Tan to
com re la ção a cri mes pra ti ca dos por ci vis como por
po li ci a is. Aca ban do com a im pu ni da de, po de mos eli-
mi nar to tal men te o cri me do meio dos po li ci a is.
Obser vo ape nas que, no má xi mo, o ci da dão é trans fe -
ri do de uma ci da de para ou tra, a cem qui lô me tros,
por que co me teu cri me he di on do, ma tan do me nor no
meio da rua, pra ti can do cri mes bár ba ros. É ape nas
trans fe ri do, não re ce be pu ni ção ne nhu ma. Des sa for-
ma, a se gu ran ça pú bli ca não fun ci o na. É pre ci so co-
man do. E V. Exª dis se mu i to bem, que a Cor re ge do ria
da Po lí cia está sob o co man do do go ver na dor do
Esta do. É quem co man da. Se a Cor re ge do ria não fun-
ci o na, o go ver na dor é o res pon sá vel. Por fim, que ro
pa ra be ni zá-lo pelo seu pro je to de mo ra dia para os po-
li ci a is. Essa é a for ma de dar tran qüi li da de ao po li ci al,
para que ele pos sa exer cer con dig na men te a sua pro-
fis são. Pa ra béns, Se na dor.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Car los Be zer ra. V. Exª toca num
pon to que re al men te é im por tan te. Se não hou ver pu-
ni ção em re la ção aos po li ci a is re lap sos, aos po li ci a is
cor rup tos, nós não che ga re mos a lu gar al gum. V. Exª
diz que no seu Esta do qua se 20% da po lí cia está con-
ta mi na da pela cor rup ção, mas, se fa la mos em 20%,

con clu í mos que 80% da po lí cia é lim pa e efi ci en te,
en tão essa con ta mi na ção não pode con ti nu ar, e para
de i xar de exis tir nós te mos que dar con di ções de tra-
ba lho à Po lí cia Ci vil e à Po lí cia Mi li tar de cada Esta do. 
Por isso que na tar de de hoje apre sen tei es ses pro je -
tos, e já per ce bo aqui no ple ná rio que con se gui rei jun-
to à Co mis são de Se gu ran ça da Câ ma ra e do Se na do 
a sua apro va ção que, com cer te za, am pli a rão mu i tas
con quis tas que se rão apre sen ta das tam bém nes sa
co mis são.

Agra de ço ao Pre si den te Luiz Otá vio a to le rân cia 
de nos ter per mi ti do ain da re ce ber apar tes de po is de
con clu í do o nos so pro nun ci a men to. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, do Esta-
do de Ala go as, Lí der do PMDB, para co mu ni ca ção ur-
gen te de in te res se par ti dá rio, nos termos do art. 14, in-
ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der, para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a de fe -
rên cia de V. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
hoje a tri bu na des ta Casa para pro por a cor re ção de
uma in jus ti ça que já dura anos no Bra sil. Ao ana li sar a
Lei nº 8.989, de 1995, que tra ta da isen ção do pa ga -
men to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos –
IPI para aqui si ção de tá xis, pude cons ta tar que a re fe -
ri da me di da só pode ser uti li za da duas ve zes em toda
a car re i ra de um mo to ris ta pro fis si o nal. Os ta xis tas
me re cem que esse tipo de in cen ti vo seja aper fe i ço a -
do, até por que a ca te go ria pres ta ser vi ços de uti li da -
de pú bli ca ines ti má ve is à so ci e da de.

As cons tan tes ino va ções da in dús tria au to mo bi -
lís ti ca trans for ma ram o tem po em ad ver sá rio da evo-
lu ção. Qu an to mais an ti go o ve í cu lo, me nos se gu ran -
ça e eco no mia ele pro por ci o na, o que pode re sul tar
em ris cos para os usuá ri os e des pe sas para os mo to -
ris tas. Há ain da a si tu a ção, con for me re la tos que re-
ce bi, em que ta xis tas fi cam im pe di dos de tra ba lhar
por que o ve í cu lo não tem mais con di ções de ro dar
por ser an ti go de ma is. 

A fro ta de tá xis hoje no Bra sil está es ti ma da em
cer ca de 200 mil ve í cu los. A re no va ção dos ve í cu los é
fe i ta no pe río do en tre três e cin co anos. Mas, como
des ta quei há pou co, so men te pode ocor rer por duas
ve zes para cada ta xis ta. E o des gas te de um táxi é
mu i to ma i or que o de um au to mó vel de pas se io. O cál-
cu lo mé dio é de que a qui lo me tra gem de um ve í cu lo
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da pra ça é de três a qua tro ve zes ma i or que a de um
car ro co mum!

Por isso es tou apre sen tan do o Pro je to de Lei nº
15, de 2002, para per mi tir que os mo to ris tas de trans-
por te de pas sa ge i ros pos sam ad qui rir um novo ve í cu -
lo a cada três anos, be ne fi ci an do-se da isen ção do
IPI, sem que seja li mi ta do o nú me ro de ve zes em que
isso ocor ra. Ampli an do os in cen ti vos para a re no va -
ção da fro ta de tá xis no Bra sil, to dos os seg men tos
en vol vi dos com o se tor sa i rão ga nhan do in dis cu ti vel -
men te. O ta xis ta irá ofe re cer ao usuá rio uma fro ta de
au to mó ve is mais mo der na e se gu ra. E es ta rá ra ci o na -
li zan do os cus tos de ope ra ção, pos si bi li tan do a re du -
ção de ta ri fas. Por tan to, es sas al te ra ções vão be ne fi -
ci ar di re ta men te os usuá ri os dos tá xis.

A in dús tria, Sr. Pre si den te, vai ga ran tir o au men -
to das ven das. E o Go ver no, em bo ra seja obri ga do a
efe tu ar a re nún cia fis cal, que já exis te no tex to da pró-
pria lei, po de rá ver os se to res da eco no mia, como o
tu ris mo, so fre rem um im pac to po si ti vo, já que, como
se sabe, o tu ris ta se uti li za mu i to dos tá xis.

Por to dos es ses mo ti vos, es pe ro po der con tar
com o apo io dos no bres co le gas para que essa pro-
pos ta seja tra ta da com ab so lu ta pri o ri da de e te nha a
ce le ri da de que o as sun to de man da. Tra to des se as-
sun to, Sr. Pre si den te, com ab so lu ta le gi ti mi da de por-
que em 1994/1995, aqui no Se na do Fe de ral, ba ta lhei
de ma is para que essa me di da pro vi só ria pu des se ser
edi ta da. A me di da, se ado ta da, sem dú vi da ne nhu ma
dará no vas opor tu ni da des de tra ba lho para mi lha res
de pro fis si o na is que hoje se en con tram de bra ços cru-
za dos por ab so lu ta fal ta de con di ções de tro car seus
au to mó ve is.

Era o que eu ti nha a di zer nes te fi nal de ses são,
Sr. Pre si den te. Mais uma vez, agra de ço a V. Exª pela
de fe rên cia e ao que ri do ami go Se na dor Se bas tião
Ro cha, que me per mi tiu fa zer uso da pa la vra na for ma 
re gi men tal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs
e Srs. Se na do res, peço a com pre en são da Casa e da
Na ção por que não te nho como de i xar, nes te pro nun -
ci a men to, de ex pres sar pa la vras for tes, de in dig na -
ção, con tra aqui lo que cha mo de pre con ce i to re gi o -
nal, de dis cri mi na ção re gi o nal ma ni fes ta da por al guns 
ór gãos de co mu ni ca ção, por meio, se gu ra men te, de
pse u do jor na lis tas que ten tam ma cu lar a ima gem do
meu Esta do, o Ama pá.

Sr. Pre si den te, Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª, que
tam bém é do Nor te do País, do Esta do do Pará, tam-
bém so fre des se mes mo sen ti men to, que não é ge ral,
não é na ci o nal, gra ças a Deus, mas, in fe liz men te,
per me ia as men tes per ver sas de al guns com po nen -
tes da eli te que nos tra tam, sem pre, como Esta dos de
dé ci ma ca te go ria.

Não pos so, por tan to, de i xar de con si de rar uma
tre men da ca na lhi ce o ar ti go de um ci da dão – se as-
sim pos so cha má-lo – , se gu ra men te pse u do jor na lis -
ta, pu bli ca do no jor nal Hoje em Dia, de Mi nas Ge ra is,
in ti tu la do “To a lha de Res ta u ran te Ale mão”. Esse se-
nhor faz alu são à mor te de Pe ter Bla ke, ocor ri da nas
águas do rio Ama zo nas, fato la men tá vel que en tris te -
ceu o mun do todo, cons ter nou os ama pa en ses de
bem e fe riu, sem dú vi da ne nhu ma, a ima gem do Esta-
do do Ama pá. Não po de mos per mi tir que fi gu ras
como essa, se gu ra men te da eli te de Mi nas Ge ra is,
su gi ram que o Bra sil deva ven der o Ama pá para que
seja trans for ma do num Esta do Pa les ti no e, com os re-
cur sos ob ti dos, pa gar a dí vi da ex ter na. Sei que essa
pes soa, que deve eno jar o povo do Ama pá, cer ta -
men te des co nhe ce a ge ne ro si da de, a gran de za, a
alma e o co ra ção des se povo. Ten tou, por meio de li-
nhas tor tas, cons tru ir um tex to jo co so, de cer ta for ma
re che a do de hu mor, fa zen do con si de ra ções a res pe i -
to de ou tras si tu a ções e men ci o nan do até mes mo que
a Fran ça tam bém ven deu par te de seu ter ri tó rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa fi gu -
ra – que não sei se per ten ce aos qua dros do jor nal
Hoje em Dia – foi de uma per ver si da de ex tre ma, ma-
ni fes tan do des co nhe ci men to com ple to da ge o po lí ti -
ca, das con di ções so ci a is de vida do povo de Ama pá.
Se gu ra men te, tam bém des co nhe ce a gran de za da
dis cri mi na ção e do pre con ce i to que en vol ve as eli tes
go ver nis ta e eco nô mi ca do País, com ra ras ex ce ções, 
quan do se tra ta dos Esta dos do Nor te e do Nor des te.
Não ape nas o nos so povo do Ama pá, mas tam bém o
povo do Pará, do Ama zo nas, do Acre, de Ro ra i ma e
de Ron dô nia são dis cri mi na dos com mu i to fre qüên -
cia.

Há na men te per ver sa de al gu mas des sas fi gu -
ras a sen sa ção de que nes ses Esta dos, na po lí ti ca, só
atu am cor rup tos, pes so as ini dô ne as que só tra ba -
lham em in te res se pró prio e, por isso, de ni grem a
ima gem do Bra sil. Sa be mos que não é bem as sim. A
cor rup ção está cen tra da em to dos os seg men tos do
País, la men ta vel men te. O cri me or ga ni za do saiu do
con tro le do Go ver no e toma con ta das gran des ci da -
des e Esta dos bra si le i ros. Essa ca na lhi ce não pode fi-
car sem res pos ta.
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Esse se nhor, se pos so cha má-lo as sim, de ve ria
ter a com pre en são de que o que acon te ceu no Ama-
pá po de ria ter acon te ci do em qual quer lu gar do Bra sil. 
Em São Pa u lo, há dois exem plos: dois Pre fe i tos — au-
to ri da des, por tan to, no ma i or Esta do da Amé ri ca La ti -
na — fo ram al vos de se qües tro e mor te. Va mos ven-
der São Pa u lo por isso?

Pe ter Bla ke deve ser ce le bra do pe los seus fe i -
tos. Sem dú vi da al gu ma, ele é uma ce le bri da de in ter -
na ci o nal e não me re cia mor rer des sa for ma, pelo le-
ga do que de i xou ao mun do, mas os Pre fe i tos de Cam-
pi nas e San to André, ape nas para ci tar dois exem-
plos, não são me no res que Pe ter Bla ke. No seu es pa -
ço, den tro de nos sa na ção, eles tam bém têm o mes-
mo res pe i to e a mes ma gran di o si da de. Per do em-me
os pa u lis tas, mas va mos ven der São Pa u lo por ca u sa
dis so?

Lá em Mi nas Ge ra is, ter ra des sa fi gu ra ines cru -
pu lo sa, ocor reu a mor te do pro mo tor que in ves ti ga va 
a adul te ra ção nos com bus tí ve is – só para ci tar um
exem plo –, um caso de re per cus são na ci o nal. Va-
mos ven der Mi nas Ge ra is? Va mos ven der Mi nas Ge-
ra is de Ti ra den tes, de Tan cre do Ne ves, de Jus ce li no
Ku bits chek? Não.

Va mos ven der o Ce a rá – per do em-me os ce a -
ren ses, até por que sou neto de ce a ren ses – pelo as-
sas si na to cru el de um por tu guês por uma cons pi ra -
ção de maus ele men tos lá, em For ta le za? 

Va mos ven der o Rio de Ja ne i ro? Qu an tos tu ris -
tas são as sas si na dos anu al men te no Rio de Ja ne i -
ro?

Então, Sr. Pre si den te, não ad mi ti mos esse tipo
de tra ta men to. Vim para o Se na do Fe de ral para de-
fen der o Esta do do Ama pá e o fa rei em to das as cir-
cuns tân ci as. Sou bra si le i ro, te nho res pon sa bi li da de
com o Bra sil, mas, até pela re pre sen ta ti vi da de eqüi-
ta ti va no Se na do Fe de ral, vim para esta Casa para
de fen der os in te res ses do Ama pá, que em ne nhum
mo men to con fron tam com os in te res ses ma i o res do
Bra sil.

Por isso ma ni fes to aqui a in dig na ção do povo
do Ama pá a um ou tro se nhor, que as si na na sua
home page com o nome de , pro va vel men te jor na lis -
ta do Jor nal do Bra sil, que re cen te men te pu bli cou
tam bém um ar ti go in da gan do: “Va mos ven der o
Ama pá?” E faz con si de ra ções re la tan do o ar ti go
des se se nhor que não ilus tra de ma ne i ra ne nhu ma o
gran de Esta do de Mi nas Ge ra is, Edu ar do Alme i da
Reis. Essa ou tra fi gu ra, cer ta men te inex pres si va da
im pren sa na ci o nal, mas que o Jor nal do Bra sil per-
mi te que es cre va ca na lhi ces des se tipo, faz re fe -

rência a ar ti go de Edu ar do Alme i da Reis tam bém em
tom jo co so, ten tan do ser bem-humorado, mas agre-
din do a hon ra do povo do Ama pá. Como o Mi nis té rio
Pú bli co do meu Esta do re a giu, in gres sou com ação na
Jus ti ça exi gin do in de ni za ção, que es ti mou em R$50
mi lhões, esse Sr. Fritz vai mais além, per gun tan do se
a hon ra do povo do Ama pá vale só R$50 mi lhões. Isso
é um va lor sim bó li co. A hon ra do povo do Ama pá vale
tan to quan to a hon ra do Bra sil, é ines ti má vel. Esse va-
lor não re pre sen ta de for ma al gu ma qual quer soma,
qual quer quan tia que pu des se ser tro ca da pela hon ra
do nos so gran di o so povo do Ama pá.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pes so as
como es sas me re cem o nos so re pú dio. Me re cem ser
tra ta dos como cri mi no sos.

Con si de ro cri mi no sos os Srs. Edu ar do Alme i da
Reis e Fritz, que se quer teve a hom bri da de de as si nar
o seu nome com ple to – es ta mos pe din do es cla re ci -
men tos dos jor na is Hoje em Dia, de Mi nas Ge ra is, e
Jor nal do Bra sil, do Rio de Ja ne i ro so bre o que re pre -
sen tam es sas fi gu ri nhas no con tex to des ses jor na is...
Mas esse tipo de ca na lhi ce tem de ser tra ta do como
cri me.

É por isso, Sr. Pre si den te, que, como o que acon-
te ce com o ra cis mo, es tou apre sen tan do pro je to de lei
ao Se na do Fe de ral, ti pi fi can do a dis cri mi na ção re gi o -
nal como cri me, quan do ex pres sa em pa la vras tão
mal do sas e cru éis con tra a nos sa re gião e o nos so
povo. Não se pode dar tra ta men to di fe ren te a isso.

Pre ci sam saber tan to o jor nal Hoje em Dia
quan to o Jor nal do Bra sil, como es ses pse u do jor na -
lis tas, pes so as abo mi ná ve is, que es cre ve ram pa ti fa ri -
as des sa na tu re za, que o que acon te ce no Ama pá é
fru to exa ta men te des sa dis cri mi na ção e des se pre-
con ce i to das eli tes bra si le i ras.

La men ta vel men te es ses Esta dos são dis cri mi -
na dos; la men ta vel men te es ses Esta dos são tra ta dos
em con di ções de de si gual da de; la men ta vel men te o
Go ver no não faz va ler aque le prin cí pio da Cons ti tu i -
ção, be lís si mo: “tra ta men to de si gual para os de si gua -
is”. E o Ama pá vive com o pi res na mão, bus can do as
mi ga lhas do Go ver no Fe de ral com re la ção a pro je tos
de de sen vol vi men to. Está aí a nos sa BR-156, a úni ca
es tra da fe de ral, jun to com a BR-210, que faz uma in-
te gra ção en tre Mer co sul e União Eu ro péia, li gan do o
Ama pá à Gu i a na Fran ce sa. Esta ro do via fi cou 10
anos sem re ce ber qual quer cen ta vo do Go ver no Fe-
de ral. Com mu i to es for ço da nos sa Ban ca da, con se -
gui mos alo car, no Orça men to do ano pas sa do, re cur -
sos que fo ram li be ra dos e a obra pôde ter con ti nu i da -
de. Este ano es pe ra mos o mes mo tra ta men to.
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O tra ta men to que dão com re la ção à nos sa área
de li vre co mér cio, com per se gui ções per ma nen tes,
ini bin do um ins tru men to im por tan te de de sen vol vi -
men to, é o que re ce be mos do Go ver no Fe de ral.

Então, es sas fi gu ras pér fi das, ma lé vo las da
Impren sa na ci o nal pre ci sam ter co nhe ci men to dis so.
Se o Ama pá está in se ri do no con tex to na ci o nal como
um dos es ta dos mais vi o len tos do Bra sil, como foi
apon ta do pelo Jor nal Na ci o nal em es tu do re a li za do
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, isso não é cul pa do povo
ama pa en se, é con se qüên cia des se es ta do de des go -
ver no que per deu a guer ra para o cri me or ga ni za do,
para a vi o lên cia. 

O Ama pá é ví ti ma dis so tudo. Por isso, o que se
fa lar do Ama pá es ta rá sen do fa la do so bre o Bra sil. Ao
fa la rem dos ama pa en ses, es ta rão fa lan do do povo
bra si le i ro.

Cita aqui es tu pi da men te esse Edu ar do Alme i da
Reis, que os ama pa en ses eram des co nhe ci dos até o
epi só dio de Pe ter Bla ke. Des co nhe ci do para ele que
se gu ra men te não en ten de nada de His tó ria do Bra sil,
des co nhe ci do para ele que nun ca pro cu rou ter uma
vi são ge ral do nos so País, um País con ti nen tal com
di ver si da des pro fun das, des co nhe ci da para ele que
faz par te de uma eli te que ma ni pu la o po der po lí ti co e
o po der eco nô mi co em des fa vor do de sen vol vi men to
das re giões mais po bres, des co nhe ci do para ele que
não se dá ao luxo de abrir os li vros de His tó ria ou o
mapa, para ter uma vi são ge ral do Bra sil, não vim à
tri bu na de fen der o Se na dor José Sar ney, meu ami go,
ex-Presidente da Re pú bli ca, que teve uma am pla vi-
são de Bra sil, por ser de um Esta do tam bém po bre e
dis cri mi na do, não vim aqui com essa in cum bên cia;
não sou do Par ti do do Se na dor José Sar ney, sou ami-
go, mas não tive qual quer pe di do do Se na dor José
Sar ney para vir à tri bu na, haja vis ta que o Se na dor
José Sar ney é ata ca do bru tal men te tam bém por es-
sas duas fi gu ras ino mi ná ve is, abo mi ná ve is da
Impren sa, se é que são da Impren sa. O Se na dor José
Sar ney tem gran des re a li za ções pelo Esta do do Ama-
pá. Se não con se gue re sol ver to dos os pro ble mas,
nem o Se na dor Se bas tião Ro cha e o Pre si den te Fer-
nan do Hen ri que Car do so tam bém con se guem re sol -
ver to dos os pro ble mas do Bra sil, mas tem dado a sua
con tri bu i ção e me re ce ser res pe i ta do. Não é ama pa -
en se, eu tam bém não sou ama pa en se. Nas ci na Bela
Ilha de Gu ru pá, no Rio Ja bu ru dos Ale gres, com mu i ta 
hon ra, per ti nho de Ma ca pá e de San ta na, onde moro,
com seis anos de ida de me trans fe ri para o Ama pá
com a mi nha fa mí lia, e lá pude con vi ver. Te nho dito
que o povo ama pa en se, Se na do res Luiz Otá vio e
Lind berg Cury, é re sul ta do de uma mis ci ge na ção, de

uma mis tu ra es pe ta cu lar, como o é o povo pa ra en se
tam bém. É san gue nor des ti no com san gue ca bo clo,
afri ca no e in dí ge na. Esta mis ci ge na ção fez com que o
povo ama pa en se seja um povo al ta ne i ro. Está aí Ca-
bral zi nho dan do li ção ao mun do quan do ex pul sou os
fran ce ses do Mu ni cí pio do Ama pá. Se gran de par te
do Ama pá per ten ce ao Bra sil, isso se deve à luta dos
ama pa en ses. É um povo al ta ne i ro, al ti vo e que tem
hom bri da de. É um povo ge ne ro so.

Tam bém es ta mos afe ta dos pe los gran des pro-
ble mas que atin gem o Bra sil. A cri mi na li da de, la men -
ta vel men te, tam bém nos afe ta. A vi o lên cia na re gião
ri be i ri nha, no le i to do Rio Ama zo nas é uma re a li da de;
do Ama zo nas até o Ama pá. Para tris te za nos sa, o epi-
só dio Pe ter Bla ke teve de ocor rer na ci da de de Ma ca -
pá. Assim quis o des ti no. Mas nem to dos aque les que
as sas si na ram Pe ter Bla ke, que aten ta ram con tra uma
fi gu ra uni ver sal, que me re ce o res pe i to do mun do e
da na ção bra si le i ra pe los seus fe i tos e pelo le ga do
que de i xa à hu ma ni da de. Nem to dos eram ama pa en -
ses, Fo ram ga ro tos – não es tou a de fen dê-los, pois
co me te ram um cri me hor rí vel, he di on do e me re cem
ser pu ni dos -, ga ro tos in gê nu os, fi lhos da po bre za, da
mi sé ria, da au sên cia de edu ca ção, do de sem pre go.
Ga ro tos de fa mí li as po bres que ima gi na vam ali re co -
lher al gu mas cen te nas de re a is, pos si vel men te para
dro gas ou ou tras co i sas.

Esse fato iso la do não pode ca rac te ri zar o povo
ama pa en se como agres si vo, vi o len to ou de sor de i ro.
O povo ama pa en se, mu i to pelo con trá rio, é or de i ro,
pa cí fi co; é um povo que tem alma e co ra ção. Mu i tas
ve zes, so mos der ro ta dos por es ses epi só di os trá gi -
cos. Essas si tu a ções de tra gé dia afe tam a nos sa au-
to-estima.

Nis so tudo, há uma con tri bu i ção do atu al Go ver -
na dor, que, na mí dia na ci o nal, não pro je ta as co i sas
boas do Ama pá. Ocu pa a mí dia para fa zer pro je ção
pes so al, vi san do a ser Mi nis tro, Pre si den te da Re pú -
bli ca ou sei lá o quê. O cer to é que des ti na o mes mo
va lor para a se gu ran ça pú bli ca e para a pu bli ci da de.
Estão R$4 mi lhões no Orça men to para a se gu ran ça;
e R$4 mi lhões para a pro pa gan da que visa a pro je tar
na ci o nal men te o Go ver na dor João Alber to Ca pi be ri -
be.

Então, há, sim, res pon sa bi li da de do Go ver no do
Ama pá pela po bre za que se alas tra pelo Esta do, pelo
de sem pre go e, se gu ra men te, pela vi o lên cia que se
agra va, pois o Go ver na dor não tem cons ciên cia de
que é pre ci so am pli ar as ver bas. Esta mos dis cu tin do,
na Co mis são Ge ral de Se gu ran ça Pú bli ca, cri a da no
Con gres so Na ci o nal, a li be ra ção de mais ver bas para
a se gu ran ça pú bli ca. E o Go ver na dor Ca pi be ri be não
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tem cons ciên cia dis so; de i xa es ses se to res do nos-
so Esta do à min gua; não tra ba lha a qua li fi ca ção
dos nos sos po li ci a is e de i xa a se gu ran ça pú bli ca
des pro vi da dos ele men tos e das con di ções ade-
qua das para pro te ger a gen te de boa fé do meu
Esta do do Amapá.

Fica, por tan to, aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o meu re pú dio, o meu pro tes to e as pro vi -
dên ci as que ado ta rei no sen ti do de que isso não se
re pi ta. Não va mos de i xar que isso vire moda. Se há o
que pro ces sar, va mos pro ces sar es ses ele men tos
mal do sos, per ver sos, que ten tam jo gar lama na hon ra 
e na cons ciên cia do povo ama pa en se. Não se pode
to mar epi só di os iso la dos para ten tar de ne grir a ima-
gem de um povo. E o Ama pá tem um bom povo, sim, o
povo que vim para cá de fen der e que vive no Esta do
que vim para cá de fen der. E o faço com mu i ta hom bri -
da de, com mu i ta dig ni da de, por que não me en qua dro
em qual quer tipo de pre con ce i to que esta eli te eco nô -
mi ca e uma pse u do e li te in te lec tu al ten ta nos im pri mir.
Não ace i ta mos isso. Re je i ta mos qual quer tra ta men to
pre con ce i tu o so ou dis cri mi na tó rio. 

O Con gres so Na ci o nal deve apo i ar pro je to que
apre sen ta rei no sen ti do de trans for mar ma ni fes ta -
ções per ver sas e ca na lhas, como es sas em cri me
para que pes so as que as emi tem te nham uma pu ni -
ção exem plar.

O jor na lis ta Edu ar do Reis, em ar ti go que in ti tu la
“To a lha de Res ta u ran te Ale mão”, afir mou que os ama-
pa en ses usa ri am um tur ban te qua dri cu la do pa re ci do
com uma to a lha de res ta u ran te ale mão. Des ti na re mos a
esse se nhor um qua dri cu la do tam bém, um qua dri cu la -
do de fer ro: o xa drez. Xa drez é um te ci do qua dri cu la do e
é tam bém o lu gar onde ban di dos, maus ele men tos
como es ses jor na lis tas, que se igua lam aos as sas si nos
de Pe ter Bla ke, de vem fi car. Esse se nhor terá seus quin-
ze mi nu tos de gló ria. Re pi to: ele me re ce o xa drez me tá -
li co, cons ti tu í do de gra des de fer ro. 

Se na dor Lind berg Cury, não sei se no Dis tri to Fe-
de ral a ex pres são “xa drez” dá nome às ce las das de le -
ga ci as de po lí cia. É nes se lo cal que se deve man ter
sob guar da tal fi gu ra abo mi ná vel que de sa cre di ta a im-
pren sa na ci o nal. É uma es tu pi dez, um sen ti men to ra i -
vo so con tra o nos so povo, fato con tra o qual não po de -
mos, de ma ne i ra ne nhu ma, de i xar de re a gir. 

Se na dor Lind berg Cury, pa re ce-me que V. Exª
tam bém fará um pro nun ci a men to. Por tan to, fi ca rei em
ple ná rio para ou vi-lo.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Va mos ven der o Ama pá?

O Mi nis té rio Pú bli co do Ama pá quer pro ces sar o jor nal mi-
ne i ro Hoje em Dia por um tex to do jor na lis ta Edu ar do Alme i da
Reis, pu bli ca do na vés pe ra do Na tal. No ar ti go, o co le gui nha afir-
ma que o Ama pá e “in viá vel” e de fen de a sua ven da para o “es ta -
be le ci men to de um es ta do pa les ti no”. O tex to afir ma ain da que
”com o va lor da ven da tal vez pu dés se mos pa gar nos sa dí vi da ex-
ter na".

Edu ar do Reis não che ga a ser tão ra di cal quan to o es cri tor 
Gra ci li a no Ra mos que, de si lu di do com o seu es ta do na tal, de fen -
dia o seu afun da men to e o sur gi men to de um Gol fo das Ala go as,
o que per mi ti ria ao Bra sil de sen vol ver-se. O ve lho Gra ça di zia
que não ha via país de sen vol vi do sem gol fo, daí... Já pen sa ram
em pro ces sá-lo por isso?

Os pro cu ra do res de Ma ca pá não gos ta ram da su ges tão do
jor na lis ta. Con si de ra ram-na “ofen si va à hon ra e ao pa tri mô nio cul-
tu ral do povo ama pa en se” e ple i te i am uma in de ni za ção de nada
me nos que R$50 mi lhões. A pri me i ra co i sa que fi ca mos sa ben do
por ca u sa des sa ação é o pre ço da hon ra e da cul tu ra do povo
ama pa en se. Elas dão para com prar exa tas 5 mil Bes tas (aque la
van do trans por te clan des ti no). Só isso?

A se gun da, é que exis te uma ver da de i ra in dús tria para
pro ces sar me i os de co mu ni ca ção, prin ci pal men te no in te ri or, fi-
xan do (e mu i tas ve zes ob ten do) al tos va lo res pro ces su a is e que
ter mi nam fre qüen te men te em fe cha men to de jor na is. O caso mi-
ne i ro é tí pi co. Cada bra si le i ro, de acor do com a Cons ti tu i ção,
pode ter a opi nião que qui ser. Cer to? Pelo vis to não. Pelo me nos
no Ama pá não. Di zer que o Ama pá e in viá vel é cri me? Pa re ce
que ao nor te da li nha do Equa dor é cri me sim. Ago ra pen sem: é
viá vel um es ta do que ele ge o pai de Ro se a na como se na dor?

Ao con si de rar a ven da do Esta do e o uso do di nhe i ro
para pa gar a dí vi da ex ter na, o Edu ar do Reis não está nem sen-
do ori gi nal. Já hou ve quem de fen des se (a sé rio) a tro ca da
Ama zô nia in te i ra pela dí vi da ex ter na e, re cen te men te, o go ver -
no li qui dou na ba cia das al mas boa par te do pa tri mô nio pú bli co 
bra si le i ro, cu jos va lo res to ta is da ri am para com prar vá ri os
Ama pás (bas ta ape nas con si de rar a Vale do Rio Doce), sob o
pre tex to de usar o di nhe i ro para dar me lhor edu ca ção, sa ú de e
se gu ran ça aos bra si le i ros.

Você viu? Nem eu, nem José. E olhe que aí tem mo ti vo
para um pro ces so bem mais fun da men ta do do que o do in sig ne
Mi nis té rio Pú bli co Oi a po quen se. Pra co me ço de con ver sa, ao
con trá rio do co le gui nha mi ne i ro, nos sas au to ri da des não es ta vam 
brin can do em ser vi ço.

Pois, cor ro o ris co, e jun to-me ao Edu ar do. Ouso, e digo
que o Ama pá é in viá vel! E de cla ro mais. Se con ti nu ar mos pelo
ca mi nho que va mos, o Bra sil in te i ro é in viá vel! Gen te... a essa al-
tu ra já devo es tar de ven do uns US$500 bi lhões! Como não te nho
essa gra na (e du vi do que meus pa trões aqui no JB te nham),
peço aos le i to res para se ma ni fes ta rem num am plo ple bis ci to e
res pon de rem a es sas duas per gun tas.

a) O Ama pá é viá vel?

b) O Bra sil é viá vel?
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Pelo me nos, aju da a ali vi ar a ra i va que a gen te sen te
quan do lê, na co lu na da Te re za Cru vi nel, em O Glo bo, su ges tões
como a do pu bli ci tá rio Elysio Pi res, de que Anthony Ga ro ti nho
faça lu zes no ca be lo e pare de va ri ar de bar be i ro, para pa re cer
mais con fiá vel ao ele i tor. Elysio, fi ca mos sa ben do, foi o mar que te -
i ro res pon sá vel pela ele i ção do Mo re i ra Fran co ao go ver no do
Rio. (Isso não jus ti fi ca ria um pro ces so?)

E já que fa lei em Ga ro ti nho, te nho uma per gun ta en ta la da
para fa zer a dois po lí ti cos que res pe i to e nos qua is vo tei. Ambos
são do Par ti do So ci a lis ta. Se na dor Sa tur ni no Bra ga e de pu ta do
Ja mil Had dad, os se nho res acre di tam mes mo que Ga ro ti nho seja
so ci a lis ta?

Mas, vol tan do ao Ama pá, te nho uma pro pos ta bem me lhor. 
Em lu gar de trans for má-lo em es ta do pa les ti no, o que da ria mu i ta 
con fu são e tra ria o Adolf... per dão, Ari el Sha ron para per to da
gen te, su gi ro ven der para a Fran ça. As van ta gens se ri am mu i tas.
Bas ta ci tar duas:

1) De sem pre ga mos o Sar ney.

2) Os ama pa en ses se tor na rão fran ce ses, com to dos os
di re i tos. Pas sa por te da Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, SMIC
ou sa lá rio mí ni mo fran cês, equi va len te a R$1.920,00, au xí lio fa-
mi li ar e de de sem pre go subs tan ci a is, re mé di os e as sis tên cia mé-
di ca de gra ça, edu ca ção de qua li da de e apo sen ta do ria dig na.

O que fa ría mos com o di nhe i ro ar re ca da do? Pa ga ría mos a
dí vi da? Me lho ra ría mos a sa ú de e a edu ca ção? Que nada! Com-
pra ría mos o Uru guai! Ih! Aca bei de ar ran jar uma en cren ca in ter -
na ci o nal, va lha-me São Be ne di to! Mas, pen san do bem, a pro pos -
ta tam bém tem mu i tas van ta gens, al gu mas ir re sis tí ve is:

1) Va mos ti rar dos ga ú chos aque la ma nia de fron te i ra,
Chê!

2) O Bri zo la vai, en fim, pas sar a ter ter ras no Bra sil.

3) Va mos ga nhar Pun ta del Este e os ar gen ti nos (se so-
brar al gu ma co i sa por lá), não pre ci sa rão mais in va dir Flo ri pa to-
dos os anos para vir ao Bra sil.

4) Se re mos he xa cam peões mun di a is de Fu te bol! Anu la ría -
mos a der ro ta de 50! Jo ga re mos a Copa com dois ti mes. Como os
in gle ses. De pen de re mos me nos do Fe li pão e o Ro má rio po de rá jo-
gar no ou tro time...

5) Nos so ní vel eco nô mi co, cul tu ral e so ci al vai me lho rar.

6) E, last but nos le ast, fi ca re mos mais per to de nos sa
eter na ca pi tal, Bu e nos Ai res!

PS: Ala mut não teve es pa ço des ta vez. Juro que o ca pí tu lo 
aca ba na pró xi ma se ma na. Nova York ex...

fritz©jb.com.br

To a lha de res ta u ran te ale mão

O es tú pi do as sas si na to do na ve ga dor Pe ter Bla ke per mi -
tiu que a na ção to mas se co nhe ci men to da exis tên cia, em car ne
e osso, de uma fi gu ra que nin guém co nhe cia: a do ama pa en se.
To dos sa be mos da exis tên cia de ga ú chos, ca ta ri nen ses, pa u lis -
tas e pa ra i ba nos, al guns de les ilus tres, mas a fi gu ra do ama pa -
en se lem bra va cer tas par tí cu las ele men ta res da Fí si ca, como os
ne u tri nos, de cuja exis tên cia to dos sa bem, mas nin guém nun ca
viu.

Ago ra, com a pri são dos oito “ra tos de pra ia” que as sal ta ram
o bar co de Bla ke, o mun do com pro vou que o ama pa en se exis te,
ele ge o dr. Sar ney para o Se na do e pode, até, as sal tar tu ris tas, mi-
ran do-se nos exem plos de seus co le gas as sal tan tes do res to do
Bra sil.

Aque la fa i xa do glo bo ter res tre, onde se en con tra o Ama-
pá, é in viá vel: Equa dor, Co lôm bia, Ve ne zu e la, as três Gu i a nas,
hoje re no me a das, Gu i né, Za i re, Con go, Quê nia, Su ma tra... não
há nada que se sal ve. Bas ta ver a fi gu ra de Chá vez, sal va dor da
pá tria ve ne zu e la na. Vin te anos atrás, um ami go, que di ri gia uma
em pre sa em Ca ra cas, me di zia dos pro ble mas ve ne zu e la nos,
onde ha via 11 ní ve is de au to ri da des nas co i sas mais sim ples,
como di ri gir au to mó ve is. Acha ca do por uma au to ri da de, di ga mos, 
ní vel 9, o mo to ris ta só es ca pa va se des se uma car te i ra da ní vel
10, ou ní vel 11. E os cri mes co muns se ca rac te ri za vam, tam bém,
pelo de se jo de fe rir a ví ti ma, de mal tra tar além de rou bar. Com o
pas sar dos anos, esse “es pí ri to” aca bou che gan do ao Bra sil.

Se o Ama pá é in viá vel e o mun do ame a ça ex plo dir pelo que
há de ir re con ci liá vel en tre ju de us e pa les ti nos, que tal pen sar mos na
ven da do Ama pá vi san do ao es ta be le ci men to de um es ta do pa les ti -
no? Com o va lor da ven da, tal vez pos sa mos pa gar nos sa dí vi da ex-
ter na: o mun do ci vi li za do se co ti za ria para com prar, por mu i tos bi-
lhões de dó la res, os 143 mil km2 do Ama pá.

Não há qual quer de mé ri to em ven der ter ras quan do pre ci -
sa mos pa gar dí vi das. É as sim que os fa zen de i ros fa zem; fiz isso
uma por ção de ve zes. A Rús sia, que é a Rús sia, ven deu o Alas-
ka; a Fran ça, que é a Fran ça, ven deu a Lou i si a na. Di ver sos ou-
tros pa í ses ven de ram ter ras sem de i xar de ser im por tan tes no
con cer to das na ções. E o Bra sil ain da con ti nu a ria gran de e bobo,
com mais de 8 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos.

Com pe ti ria aos pa les ti nos, aju da dos pe los pe tro dó la res das
na ções ára bes, cons tru ir no Ama pá um país su pim pa. Ape sar da-
que la fa i xa do pla ne ta ser, como vi mos, in viá vel, o di nhe i ro pode fa-
zer mi la gres. Qu an to aos 500 mil bra si le i ros que ali vi vem, po de ri am 
es co lher en tre o es ta do pa les ti no, ou a mu dan ça para o Pará, cuja
den si da de de mo grá fi ca é da or dem de 4,69 kab./km2, con tra 143,59
hab./km2 de São Pa u lo e 29,39 hab./km2 des tas Mi nas de Ita mar
Au gus to.

Cla ro que o ex-presidente Sar ney se ria in clu í do no pa co te, 
por sua con di ção de se na dor pelo Ama pá. Apren den do ára be,
Sua Exce lên cia pode pas sar a es cre ver da di re i ta para a es quer -
da, sem que sua li te ra tu ra se res sin ta da mu dan ça. De traz para a
fren te, ou da fren te para traz, o se na dor será sem pre o ad mi rá vel
au tor de “O dono do mar” e “Ma rim bon dos de fogo”. E vai fi car
bo ni to à beça me ti do num tur ban te pa les ti no, da que les qua dri cu -
la dos de bran co e ver me lho, pa re cen do to a lha de res ta u ran te ale-
mão.

Geó gra fo em Itam bé do Mato Den tro

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Se na dor
Lind berg Cury, do PFL de Bra sí lia, está ins cri to na lis ta 
de ora do res. Lem bro que S. Exª dis põe de três mi nu -
tos, pois a ses são se en cer ra rá às 18 ho ras e 30 mi-
nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te faço um
rá pi do co men tá rio so bre o pro nun ci a men to fe i to pelo
ilus tre e bri lhan te Se na dor Se bas tião Ro cha.

O sis te ma po lí ti co bra si le i ro dá igual da de de re-
pre sen ta ção para os Esta dos.

O Ama pá, an tes Ter ri tó rio Fe de ral, há pou cos
anos trans for mou-se em Esta do e hoje tem uma re-
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pre sen ta ti vi da de de ex pres são, como o ex-Pre si den -
te da Re pú bli ca ou uma pes soa do ní vel do Se na dor
Se bas tião Ro cha. O que S. Exª dis se aqui em de fe sa
do Esta do é uma ver da de. S. Exª en trou pro fun da -
men te na ques tão, che gou ao âma go e, com o bri-
lhan tis mo da sua in te li gên cia, deu uma pa no râ mi ca
so bre a si tu a ção eco nô mi ca e os va lo res des se Esta-
do. Eu sim ples men te que ria re gis trar meu con ten ta -
men to pelo pro nun ci a men to que sem pre ad mi ro de V.
Exª, Se na dor Se bas tião Ro cha.

Sr. Pre si den te, dada a bre vi da de do tem po a
mim des ti na do, eu que ria so men te fa zer uma co mu ni -
ca ção. Está sen do re a li za da aqui em Bra sí lia, a par tir
de hoje com um co que tel – e ama nhã ha ve rá uma pa-
les tra do Vice-Pre si den te da Re pú bli ca – o XII Con-
gres so das Asso ci a ções Co mer ci a is do Bra sil. Jul go o
even to, no qual re ú ne-se o se tor pro du ti vo, da ma i or
im por tân cia para o mo men to po lí ti co que es ta mos vi-
ven do. São es pe ra dos cer ca de 800 par ti ci pan tes,
con gres sis tas de to das as par tes do nos so País. E aí
exis te, Se na dor Se bas tião Ro cha, uma ca pi la ri da de
mu i to gran de. A Asso ci a ção Co mer ci al exis te em to-
das as par tes do nos so País, em to dos os mu ni cí pi os.
São cer ca de 2.200 as so ci a ções co mer ci a is re pre -
sen ta das pelo seu po der de re i vin di ca ção, de de fe sa
do se tor pro du ti vo, de luta pe las prin ci pa is al ter na ti -
vas eco nô mi cas para o nos so País.

Se rão di ver sos pa i néis. Eu que ria ci tar, por
exem plo, a pa les tra com o Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, Dou tor Fer nan do Hen ri que
Car do so, no en cer ra men to, na quin ta-fe i ra, pre ci sa -
men te às 20 ho ras. Um dos pa i néis é so bre a re for ma
tri bu tá ria, da qual eu es ta ria fun ci o nan do como me di -
a dor, e, como par ti ci pan te, está o De pu ta do Mar cos
Cin tra, au tor do Pro je to do Impos to Úni co. Tam bém
en ca mi nhei, atra vés da Câ ma ra, o Impos to Úni co Fe-
de ral, do Se na do, que já tem um nú me ro. Esta mos
aguar dan do a dis cus são, nas sub se qüen tes re u -
niões, e de ba te re mos com a clas se em pre sa ri al a al-
ter na ti va da co lo ca ção de um im pos to mais jus to.

Tra ta-se sim ples men te de uma mu dan ça, e não
da re for ma tri bu tá ria que tan to al me ja mos. Se hoje
per gun tar mos ao Pre si den te da Re pú bli ca se ele ace-
i ta esse sis te ma tri bu tá rio que aqui exis te, ele dirá que
não. O po lí ti co tam bém diz que não, as sim como a im-
pren sa, a mí dia, o co mer ci an te e o em pre sá rio me nor. 
Não há quem es te ja sa tis fe i to com o que aqui exis te.
Há uma una ni mi da de de pen sa men to.

Esta mos tra ba lhan do e apre sen tei esse pro je to
no sen ti do da sim pli fi ca ção tri bu tá ria. O con gres so da
Con fe de ra ção de Asso ci a ções Co mer ci a is es ta rá

aber to a to dos os Srs. Se na do res; se ria uma hon ra
mu i to gran de con tar mos com a pre sen ça de to dos.

Agra de ço a V. Exª o tem po que me foi con ce di do 
e aguar do a pre sen ça de to dos os que se in te res sa -
rem pe los as sun tos pal pi tan tes do mo men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Ante ro Paes de Bar ros en vi ou à
Mesa pro po si ção que, em face do dis pos to no art. 235,
III, a, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os Srs. Se-
na do res Lú cio Alcân ta ra e Ma u ro Mi ran da en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já é fato no tó -
rio a pu jan ça que a ati vi da de tu rís ti ca vem ad qui rin do, 
mun di al men te, nos úl ti mos tem pos.

O cres ci men to ex tre ma men te ve loz que essa in-
dús tria tem apre sen ta do vem acar re tan do, in clu si ve,
re per cus sões con si de rá ve is no mer ca do de tra ba lho.
De acor do com a Orga ni za ção Mun di al do Tu ris mo –
OMT –, para se cri ar um pos to de tra ba lho no se tor tu-
rís ti co são ne ces sá ri os 7 mil dó la res em in ves ti men -
tos, con tra 70 mil dó la res ne ces sá ri os para ge rar uma
co lo ca ção na in dús tria au to mo bi lís ti ca. No ramo ho te -
le i ro, es pe ci fi ca men te, um in ves ti men to de 8 mil dó la -
res cor res pon de à ge ra ção de um em pre go di re to.
Qu a tro mil dó la res in ves ti dos em um res ta u ran te são
su fi ci en tes para em pre gar um tra ba lha dor. E ape nas
20 dó la res po dem ga ran tir ma té ria-prima e ocu pa ção
ren tá vel a um ar te são.

No que con cer ne à ge ra ção de em pre go, por-
tan to, o in ves ti men to na ati vi da de tu rís ti ca im pli ca ex-
ce len te re tor no, su pe ri or à gran de ma i o ria dos de ma -
is ra mos da eco no mia. Tra ta-se, com efe i to, de ati vi -
da de que re quer mão-de-obra in ten si va e – não me-
nos im por tan te – qua li fi ca da.

Mas, além des se be ne fí cio de va lor ines ti má -
vel em um país com as ca rac te rís ti cas do Bra sil, a
in dús tria do tu ris mo pro duz ou tros im pac tos de
gran de im por tân cia na eco no mia na ci o nal. Com pa -
ra da a ou tros itens im por tan tes de nos sa pa u ta de
ex por ta ções, a evo lu ção da re ce i ta ge ra da com o
tu ris mo ao lon go dos úl ti mos anos evi den cia de ma-
ne i ra mu i to cla ra sua re le vân cia na cap ta ção de di-
vi sas. Entre 1997 e 1998, o au men to da re ce i ta ge-
ra da pelo tu ris mo foi 41% su pe ri or ao cres ci men to
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da re ce i ta ad vin da das ex por ta ções de mi né rio de
fer ro e 30% aci ma do cres ci men to das ven das de
açú car. Na ver da de, em vo lu me de di vi sas ge ra do,
o tu ris mo só fica atrás da soja.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res: Esti ma ti vas da OMT apon tam para a du pli -
ca ção do por te des sa in dús tria, em todo o mun do, nos
pró xi mos 20 anos. Di an te des sas ex tra or di ná ri as
pers pec ti vas de cres ci men to, o Bra sil tra ba lha com o
ob je ti vo de acom pa nhar a ten dên cia e se con so li dar
como um dos prin ci pa is des ti nos do pla ne ta.

A ex pec ta ti va da Empre sa Bra si le i ra de Tu ris mo
– Embra tur, é de que se ja mos ca pa zes de atra ir o
quan ti ta ti vo de 6 mi lhões e meio de tu ris tas es tran ge i -
ros ao ano já em 2003. Esse nú me ro é até mo des to
em com pa ra ção aos 73 mi lhões de tu ris tas que acor-
rem a Fran ça a cada ano ou aos 51 mi lhões de pes so -
as que vi si tam a Espa nha anu al men te. Para a eco no -
mia bra si le i ra, con tu do, as im pli ca ções des se au men -
to do flu xo tu rís ti co es tão lon ge de se rem des pre zí ve -
is, to man do-se em con ta não ape nas a ge ra ção de
nu me ro sos pos tos de tra ba lho mas, tam bém, os ma-
ci ços in ves ti men tos pri va dos in du zi dos pela vin da
des ses vi si tan tes e os ou tros ti pos de ne gó ci os que
ob têm con di ções para vi ce jar pa ra le la men te à ex pan -
são da ati vi da de tu rís ti ca, dada a am pli tu de de al can -
ce ca rac te rís ti ca do se tor.

No con tex to das re giões bra si le i ras, o Nor des te
tem unâ ni me re co nhe ci men to no que se re fe re ao seu
po ten ci al tu rís ti co, sen do jus ta men te con si de ra do,
aqui e no ex te ri or, como um das mais be los ce ná ri os
na tu ra is do Bra sil. Fe liz men te, ao lon go da úl ti ma dé-
ca da, esse es plên di do po ten ci al vem co me çan do a
ter apro ve i ta men to eco nô mi co ra ci o nal. Li nhas de fi-
nan ci a men to ade qua das as so ci a das à pro fis si o na li -
za ção no pla ne ja men to e na ex plo ra ção do se tor, es-
tão con so li dan do o tu ris mo como ati vi da de viá vel e
sus ten tá vel na re gião Nor des te.

De fato, nos sa re gião vem trans for man do íco-
nes da pa i sa gem na tu ral em sím bo los de uma re gião
que cres ce e dá cer to. Gra ças a es tra té gi as go ver na -
men ta is bem con ce bi das, como o Pro de tur – Pro gra -
ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –, o
se tor já dis põe, hoje, de in fra-es tru tu ra e am pla ofer ta
de pro du tos e ser vi ços de qua li da de in ter na ci o nal.

Na ava li a ção do Go ver na dor do meu Esta do, Ce-
a rá, Tas so Je re is sa ti, “O Pro de tur é um dos ra ros ca-
sos de pro gra mas anun ci a dos e que re al men te dão re-
sul ta dos.” Tra ta-se, se gun do ele, do “pri me i ro gran de
pas so con cre to para de sen vol ver o po ten ci al tu rís ti co
no Nor des te em mol des mo der nos e com pe ti ti vos.”

Os re sul ta dos pro du zi dos pelo Pro de tur I pa re -
cem ra ti fi car ple na men te a ava li a ção do Go ver na dor
ce a ren se. Os 670 mi lhões de dó la res em in ves ti men -
tos apor ta dos pelo Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID – e pe los Go ver nos Esta du a is mos-
tra ram-se ca pa zes de atra ir 6 bi lhões e 600 mi lhões
de dó la res em in ves ti men tos pri va dos. No cur to pe río -
do que vai de 1994 a 1999, o flu xo tu rís ti co da re gião
au men tou nada me nos que 81%, al can çan do qua se
12 mi lhões de tu ris tas no fi nal des se pe río do e ge ran -
do, em ape nas seis anos, a es pe ta cu lar soma de 3 mi-
lhões e 800 mil em pre gos.

Ini cia-se, ago ra, a se gun da fase do Pro gra ma,
o cha ma do Pro de tur II, que de ve rá com ple men tar
os in ves ti men tos ini ci a is, agre gan do com po nen tes
não con tem pla dos na pri me i ra fase como ca pa ci ta -
ção de mão-de-obra, pre ser va ção do meio am bi en -
te e mar ke ting. Além dis so, o Pro de tur II pre ten de
en fa ti zar os in ves ti men tos e ações na ges tão mu ni -
ci pal do tu ris mo, as se gu ran do em pre go e ren da
para a po pu la ção lo cal.

Na opi nião de Enri que Igle si as, pre si den te do
BID, a com bi na ção dos be ne fí ci os ori un dos da ati vi -
da de faz do tu ris mo uma das mais efi ca zes ala van cas 
para o de sen vol vi men to do Nor des te e para a me lho -
ria da qua li da de de vida de seu povo. Se gun do ele, as
gran des opor tu ni da des es tão ape nas co me çan do a
ser des co ber tas, ain da ha ven do mu i to a apro ve i tar do
po ten ci al tu rís ti co da re gião.

É im por tan te sem pre lem brar, con tu do, que as
be le zas na tu ra is e o povo afá vel, hos pi ta le i ro e ale-
gre, por mais im por tan tes que se jam, não são con-
di ções su fi ci en tes para o ple no de sen vol vi men to da
in dús tria do tu ris mo. A re cen te con so li da ção des sa
in dús tria como ati vi da de viá vel e sus ten tá vel no
Nor des te é fru to de es tra té gi as de mé dio e lon go
pra zo.

Com os fi nan ci a men tos di ri gi dos à in fra-es tru tu ra 
na pri me i ra eta pa do Pro de tur, em me a dos da dé ca da
de 90, abri ram-se ca mi nhos para os Pó los de Tu ris mo,
em par ce ria com Go ver nos Esta du a is, Pre fe i tu ras Mu-
ni ci pa is, in ves ti do res e for ças pro du ti vas lo ca is. Jun tos, 
es ses or ga nis mos for ma ram os Con se lhos de Turis mo
para nor te ar o de sen vol vi men to da ati vi da de tu rís ti ca
nos Esta dos da re gião. Toda a ação vol ta da para o se-
tor é im ple men ta da den tro da fi lo so fia de pó los. Isso
sig ni fi ca que o tra ta men to do pro du to tu ris mo é fe i to de
for ma in te gra da, le van do-se em con si de ra ção toda a
ca de ia pro du ti va do se tor. Ago ra, o pró xi mo pas so é
ga ran tir o flu xo de tu ris tas – na ci o na is e in ter na ci o na is
– o ano in te i ro, me di an te a con ju ga ção do tu ris mo de
la zer com um ca len dá rio anu al de even tos.
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O Pro de tur II pre vê in ves ti men tos da or dem de
670 mi lhões de dó la res, mes mo mon tan te alo ca do na
pri me i ra fase. Con si de ra das as duas eta pas, o Pro de -
tur es ta rá fi nan ci an do nada me nos que 550 pro je tos
nos nove Esta dos da re gião Nor des te. E as ex pec ta ti -
vas são de que o Pro de tur II re pi ta, no mí ni mo, os re-
sul ta dos atin gi dos pela pri me i ra eta pa no que se re fe -
re à atra ção de in ves ti men tos pri va dos, au men to no
flu xo de tu ris tas e ge ra ção de em pre gos.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res: o Esta do do Ce a rá tem le va do mu i to a sé rio
o apro ve i ta men to das opor tu ni da des de de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al vin cu la das à ex plo ra ção de
seu ma ra vi lho so po ten ci al tu rís ti co.

No Pro de tur I, ini ci a do a par tir de 1995, fo ram
re a li za dos no Esta do in ves ti men tos pró xi mos a 136
mi lhões de dó la res, 40% ra te a dos en tre os Go ver nos
Esta du al e Fe de ral e o res tan te apor ta do pelo Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID. Ago ra,
com o Pro de tur II, a in ten ção do Go ver no do Esta do é,
pelo me nos, re pe tir os in ves ti men tos da pri me i ra fase
do pro gra ma, re a li zan do pro je tos con si de ra dos fun-
da men ta is para con so li dar o tu ris mo na Re gião Me-
tro po li ta na de For ta le za e nos li to ra is les te e oes te do
Esta do.

Entre os no vos pro je tos es tão a cons tru ção dos
ae ro por tos de Ara ca ti e Gran ja, a con ti nu a ção da ro-
do via es tru tu ran te Ita pi po ca–Ca mo cim, a du pli ca ção
da CE–040 en tre Aqui raz e Ara ca ti e a re vi ta li za ção
dos cen tros his tó ri cos. O men ci o na do ae ro por to de
Gran ja, a ser cons tru í do na lo ca li da de de Pa ra zi nho,
es ta rá si tu a do a ape nas 40 qui lô me tros de Ji go ca/Je -
ri co a co a ra e Ca mo cim, além de aten der a re gião de
So bral. O Go ver no do Esta do já apro vi si o nou os re-
cur sos cor res pon den tes à sua con tra par ti da nes ses
pro je tos.

Mas as am bi ções ce a ren ses para o de sen vol vi -
men to do tu ris mo vão mu i to além de pro je tos pon tu a -
is e já es tão cor po ri fi ca das numa vi são es tra té gi ca
apta a ga ran tir o cres ci men to sus ten tá vel do se tor.
Nos sa apos ta cen tra-se na as so ci a ção do bi nô mio tu-
ris mo de la zer–tu ris mo de ne gó ci os como al ter na ti va
ca paz de dar sus ten ta bi li da de à in dús tria tu rís ti ca e
de atra ir in ves ti men tos pri va dos ao Esta do.

Qu e re mos mos trar, para o mer ca do tu rís ti co do-
més ti co e in ter na ci o nal, que, além de sol, te mos mu i -
to a ofe re cer du ran te o ano todo. A es tra té gia do Go-
ver no do Esta do é trans for mar o Ce a rá em um cen tro
de gran des even tos de ne gó ci os e en con tros. Para
isso, será cons tru í do o Par que de Fe i ras e Cen tro de
Con ven ções do Esta do do Ce a rá.

O Go ver na dor Tas so Je re is sa ti as se ve ra que
ele re pre sen ta “um dos sal tos que pre ci sa mos dar ao
tu ris mo”. O Cen tro in te gra rá ati vi da des de la zer, ho te -
la ria e ser vi ços, atra in do in ves ti men tos no tu ris mo de
ne gó ci os. Será o ma i or em pre en di men to da se gun da
fase do Pro de tur no Esta do, e será cons tru í do em
tem po re cor de, tal como ocor reu com o ae ro por to de
For ta le za. 

O Par que de Fe i ras e Cen tro de Con ven ções do
Esta do do Ce a rá, as so ci a do a vôos re gu la res, é ini ci -
a ti va ca paz de dar sus ten ta bi li da de ao tu ris mo du ran -
te o ano todo no Esta do.

Essa ques tão da re gu la ri da de dos vôos é da
ma i or im por tân cia, pois ha ve mos de con cor dar que a
efi cá cia dos ae ro por tos no vos ou re for ma dos, en-
quan to ins tru men tos de es tí mu lo à in dús tria tu rís ti ca,
será pe que na se eles não con ta rem com vôos in ter -
na ci o na is re gu la res. É fun da men tal com ba ter a sa zo -
na li da de do tu ris mo e equi li brar a alta e a ba i xa es ta -
ções. Vale lem brar que da dos da Embra tur re ve lam
que os vôos char ters re pre sen tam pe que nos 7% do
trans por te de tu ris tas no Bra sil, en quan to na Eu ro pa
esse per cen tu al che ga a 56%.

Ago ra no pró xi mo mês, o Ce a rá terá uma ex-
ce len te opor tu ni da de para tes tar seu po ten ci al
como cen tro de even tos, com a re a li za ção, em For-
ta le za, de um im por tan tís si mo en con tro que mes cla 
tu ris mo e ne gó ci os. Re fi ro-me à 43ª Re u nião Anu al
do Ban co Inte ra me ri ca no, quan do o Nor des te vai
ter a chan ce de se in te grar aos gran des even tos
eco nô mi cos e tu rís ti cos mun di a is. Nes ses en con -
tros, o Ban co sem pre apro ve i ta para re a li zar se mi -
ná ri os pa ra le los em mu i tas áre as de in te res se seu,
do País que se dia o even to e da co mu ni da de in ter -
na ci o nal. Tra tar-se-á, por tan to, de uma opor tu ni da -
de ex tra or di ná ria para mos trar mos o Nor des te bra-
si le i ro para o mun do.

O even to, que vai con tar com a pre sen ça de
ban que i ros e em pre sá ri os de to dos os se to res da
eco no mia, vai re u nir os 46 go ver nos aci o nis tas da
ins ti tu i ção, sen do 26 da Amé ri ca La ti na, Esta dos Uni-
dos e Ca na dá, 16 de pa í ses eu ro pe us, mais Isra el e
Ja pão. A de ci são da di re to ria do BID de tra zer sua 43ª
Re u nião Anu al para o Nor des te bra si le i ro re pre sen ta
um re co nhe ci men to dos avan ços que a re gião tem
apre sen ta do no sen ti do da su pe ra ção de seus pro ble -
mas his tó ri cos.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res: o Nor des te en fren ta ain da gra vís si mos pro-
ble mas, mas nin guém po de ria ne gar que o pro gres so
está che gan do à nos sa re gião a pas sos lar gos.
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Nes sa ar ran ca da rumo ao de sen vol vi men to,
apa re ce com mu i ta ni ti dez o ca rá ter es tra té gi co da in-
dús tria do tu ris mo. O pró prio Go ver no Fe de ral tem
ma ni fes ta do que sua gran de ex pec ta ti va em re la ção
ao Nor des te é o tu ris mo. Cabe, por tan to, se jam man ti -
das as po lí ti cas que vêm apre sen tan do bons re sul ta -
dos e ado ta das ou tras mais, ap tas a dar im pul so de fi -
ni ti vo a essa ati vi da de de efe i tos tão be né fi cos para o
cres ci men to eco nô mi co e a me lho ria das con di ções
de vida da po pu la ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a ocu par a
tri bu na des ta Casa para fa zer um novo ape lo ao Pre-
si den te da Re pú bli ca, ao Mi nis tro dos Trans por tes, ao
Di re tor do DNIT, an ti go DNER, en fim a to dos os res-
pon sá ve is pelo se tor de trans por tes, para que algo ur-
gen te e prá ti co seja fe i to em be ne fí cio das nos sas ro-
do vi as fe de ra is. Não é mais pos sí vel con vi ver com es-
tra das aban do na das, es bu ra ca das e in tran si tá ve is! O
qua dro é caó ti co e me re ce aten ção es pe ci al do Go-
ver no, sob pena de per der mos o pou co que ain da res-
ta de es pe ran ça em dias me lho res para o País.

Um ape lo des sa na tu re za ga nha em ve e mên cia
quan do vem res pal da do por de ze nas de mo ra do res
de mu ni cí pi os do meu Esta do, re pre sen tan tes de ca-
te go ri as im por tan tes da so ci e da de, como os pro du to -
res ru ra is, ca mi nho ne i ros e lí de res em pre sa ri a is. O
pés si mo es ta do das es tra das não re pre sen ta ape nas
uma der ro ta do Go ver no Fe de ral, mas sim uma der ro -
ta co le ti va; um duro gol pe na auto-es ti ma da so ci e da -
de ci vil or ga ni za da, que mais uma vez se vê obri ga da
a co brar do Po der Pú bli co uma so lu ção emer gen ci al
para o pro ble ma.

Ago ra, se hou ver al gum tipo de res tri ção à pes-
soa do Se na dor Ma u ro Mi ran da, tal vez oca si o na da
por di ver gên ci as po lí ti cas, que pelo me nos seja res-
pe i ta do o so fri men to des sas pes so as, con tra ri a das
pe los da nos pro vo ca dos em seus ve í cu los de pas se io 
e de car ga; de cep ci o na das com a co bran ça de im pos -
tos que não pro por ci o na pro gres so e de sen vol vi men -
to; aba la das com o cres cen te ín di ce de ví ti mas fa ta is
em vir tu de da pés si ma con ser va ção das es tra das.
Como se vê, es ses ci da dãos têm to dos os mo ti vos
para abor dar um Se na dor da Re pú bli ca e re pe tir inú-
me ras ve zes a mes ma fra se: “Não agüen ta mos mais!
Faça al gu ma co i sa por nós!”.

Os agri cul to res de Go iás, por exem plo, es tão
so fren do na pele os da nos ca u sa dos pela pés si ma
con ser va ção das es tra das fe de ra is. Os gas tos com o

fre te ele va ram o pre ço da saca de soja de 1 real e 20
cen ta vos para 2 re a is e 20 cen ta vos, um acrés ci mo
de qua se cem por cen to. O cus to do trans por te, des sa 
for ma, pu lou de 18 re a is por to ne la da para 32 re a is
por to ne la da, em uma dis tân cia apro xi ma da de 250
qui lô me tros. E não adi an ta man dar a con ta do pre ju í -
zo para “São Pe dro”, em fun ção das cons tan tes chu-
vas, por que ne nhum tra ba lho pre ven ti vo foi re a li za do
pelo ór gãos com pe ten tes, mes mo com os inú me ros
aler tas fe i tos des ta mes ma Tri bu na an tes do iní cio do
pe río do chu vo so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so men te
em Go iás exis tem cin co tre chos crí ti cos nas BRs 364,
060, 158, 153 e 452. Fica pra ti ca men te im pos sí vel di-
zer qual de les está em pior si tu a ção. Para se ter um
ní vel de com pa ra ção, o des le i xo para com es sas ro-
do vi as é mu i to se me lhan te à re a li da de da BRs 101 e
116, exi bi da em ja ne i ro pelo Jor nal Na ci o nal, da
Rede Glo bo. Com um agra van te: em ne nhu ma das ro-
do vi as fe de ra is que cor tam o Esta do de Go iás exis te
qual quer tre cho pri va ti za do!

A Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te já ha via 
nos apon ta do em 2001 que 70% das nos sas es tra das 
fe de ra is, algo em tor no de 31 mil qui lô me tros, fo ram
clas si fi ca das como de fi ci en tes, ru ins ou pés si mas.
Ape nas 30% das ro do vi as re ce be ram ava li a ção de
boa a óti ma, no ge ral. Índi ces que, par ti cu lar men te,
con si de ro ri dí cu los e ina ce i tá ve is em fun ção de o nos-
so País de pen der qua se que ex clu si va men te das ro-
do vi as. É por elas que tra fe gam 62% das nos sas car-
gas e 96% dos pas sa ge i ros.

Falo com co nhe ci men to de ca u sa por ser en ge -
nhe i ro e ter pro ta go ni za do uma ver da de i ra re vo lu ção
nas es tra das go i a nas. Pri me i ro, à fren te do De par ta -
men to de Estra das e Ro da gens de Go iás, co man dan -
do a pa vi men ta ção de apro xi ma da men te 5 mil qui lô -
me tros de es tra das; se gun do, com o em pe nho par la -
men tar di re to para a du pli ca ção das BRs 153 e 060,
as duas ro do vi as mais im por tan tes do Esta do e com
fun da men tal im por tân cia eco nô mi ca para o País; ter-
ce i ro, com a des ti na ção de re cur sos fe de ra is para a
ma nu ten ção de ou tras BRs, como a 070, 414 e 158,
além da li be ra ção de ver ba do Bird, no va lor de US$
17 mi lhões, para a res ta u ra ção da BR-452. E, por fa-
lar em Bird, o atu al Go ver no de Go iás re ce beu o meu
apo io para con tra ir em prés ti mo de US$ 65 mi lhões
para o iní cio de um pro gra ma de re cu pe ra ção da ma-
lha viá ria es ta du al.

Em fun ção des sa mi nha for te li ga ção com o se-
tor de trans por tes, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, fica fá cil en ten der que ocu po esta Tri bu na para
so li da ri zar-me com a re vol ta e in dig na ção, não ape-
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nas de mi lha res de go i a nos, mas de mi lhões de bra si -
le i ros, com a si tu a ção das ro do vi as.

A so ci e da de co bra uma po si ção fir me do Go ver -
no Fe de ral. Não há mais como em pur rar com a bar ri -
ga um pro ble ma de ta ma nha gra vi da de e de in te res se 
na ci o nal!

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, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, 
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

1

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia
nos ter mos do art. 360 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Arlin do Por to, que cria os
Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.277 e 1.464, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la -
tor: Se na dor Osmar Dias, 1º pro nun ci a men to (so bre a
Pro pos ta), fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (so bre as
Emen das nºs 1 e 2, de Ple ná rio), fa vo rá vel, nos ter-
mos de su be men da, que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de 17 de de zem bro úl ti mo, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

2

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 23, DE 1998 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 23, de 1998-Com ple men tar, de ini ci a ti va da
Se na do ra Jú nia Ma ri se e ou tros Se nho res Se na do res,
que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a in clu ir Mu ni cí pi os de
Mi nas Ge ra is si tu a dos no Entor no do Dis tri to Fe de ral,
na Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do Entor no
do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 230, de 1998 e 436, de 2000,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo) que apre sen ta; 2º pro nun ci a men to (so-
bre as emen das de Ple ná rio): fa vo rá vel à Emen da nº
4, e con trá rio às de nºs 2 e 3.

3

MENSAGEM Nº 222, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Tião Vi a na, so bre a Men sa gem nº
222, de 2001 (nº 1.039/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Jo a quim Luís Car do so
Pal me i ro, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per-
ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Ja ma hi ri ya Po pu lar So ci a lis ta Ára be da Lí bia, exer cer
o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mal ta.

4

MENSAGEM Nº 250, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho, so bre a Men sa -
gem nº 250, de 2001 (nº 1.264/2001, na ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do a es co lha do Se nhor Jó rio Sal ga do
Gama Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro
Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la -
ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, exer cer o de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Ma u rí cio.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 359, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 359, de 2001 (nº 921/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga per mis são à Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra cu ru, Esta-
do do Ce a rá, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.418, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân-
ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

6

REQUERIMENTO Nº 727, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº

727, de 2001, do Se na dor Wel ling ton Ro ber to, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nos 5, de 2000, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou-
vi da, tam bém, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve a

sua vo ta ção adi a da para hoje nos ter mos do re que ri -
men to nº 15, de 2002.

Na que la opor tu ni da de foi lido o re que ri men to
nº 14, de 2002, de re ti ra da do Re que ri men to nº 27,
de 2001, que será sub me ti do pre li mi nar men te ao
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Está en cer -
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 33
mi nu tos.)
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Ata da 8ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 27 de fevereiro 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 – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní -
cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto
– Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor-
ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe-
res – João Alber to Sou za – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José
Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u -
ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury –
Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu -
ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za -
ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet
– Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas -
tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Vas co Fur lan – Wal deck
Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 73 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos 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

PARECERES

PARECER Nº 58, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 2, de 2002,
(nº 28/2002, na ori gem) do Pre si den te da
Re pú bli ca, en ca mi nhan do ao Se na do Fe-
de ral pro pos ta para que seja au to ri za da a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$100.000.000,00
(cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, com o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID.

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

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, para
exa me do Se na do Fe de ral, pro pos ta para que seja
au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to — BID.

Os re cur sos ad vin dos 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 Ação So ci al em Sa ne a men to – PASS/BID, que ob-
je ti va “me lho rar a qua li da de dos ser vi ços de abas te ci -
men to de água e es go ta men to sa ni tá rio para usuá ri os 
de ba i xa ren da em pe que nas co mu ni da des ur ba nas,
com po pu la ção en tre 15.000 e 75.000 ha bi tan tes, de-
ven do ser be ne fi ci a das com ma i or in ten si da de as re-
giões Nor te, Nor des te, Cen tro-Oes te, o Esta do do
Espí ri to San to e nor te de Mi nas Ge ra is.”

De acor do com 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 está es ti ma do em US$200,0 mi lhões,
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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 lo cal, pela Se cre ta ria de De sen vol vi men to
Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca e pe los es ta dos
e mu ni cí pi os, até US$100,00 mi lhões.

Cum pre des ta car, as sim, que a exe cu ção des se
pro gra ma en vol ve as três es fe ras da ad mi nis tra ção
pú bli ca, sob a co or de na ção da Se cre ta ria de De sen -
vol vi men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca que,
além das ati vi da des de co or de na ção, su per vi são e
ava li a ção dos pro je tos, pro mo ve rá o re pas se des ses
re cur sos pre ten di dos, a fun do per di do, aos es ta dos e
aos mu ni cí pi os be ne fi ci a dos.

Esse em prés ti mo ex ter no apre sen ta rá as se-
guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -

men to — BID;
Va lor:  S$100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la -

res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);
De sem bol so: 4 (qua tro) anos e meio;
Ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res

diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada
se mes tre, de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos
Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co du-
ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de mar gem ra-
zoá vel ex pres sa em ter mos de uma por cen ta gem
anu al, que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do
com sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros;

Amor ti za ção: 40 (qua ren ta) par ce las se mes tra is e
con se cu ti vas, pa gá ve is em 10/03 e 10/09 de cada ano;

Ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
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 so bre o sal do não
de sem bol sa do, exi gi da se mes tral men te, nas mes-
mas da tas do pa ga men to dos ju ros, a par tir de 60
(ses sen ta) dias após a as si na tu ra do con tra to;

Co mis são de su per vi são: até 1% (um por cen to)
so bre o va lor do em prés ti mo, em pres ta ções tri mes -
tra is, tan to quan to pos sí ve is igua is.

II – Voto do Re la tor

Essas ope ra ções de cré di to ex ter no es tão su je i -
tas às con di ções e exi gên ci as de fi ni das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral e na Re so lu ção nº96, de 1989, do Se na -
do Fe de ral, so bre as qua is 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 ar ti gos

2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são aten di dos,
con for me é in for ma do e de mons tra do em ane xos ao

Pa re cer STN/COREF/GERFI Nº 437, de 28 de no-
vem bro de 2001;

b) o pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, PGN/COF/nº 2.320, de 26 de de zem bro de
2001, en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, no exa me
das cláu su las das mi nu tas con tra tu a is, 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 96/89, 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 pela
Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos Estra té -
gi cos — SPI que o pro gra ma re fe ri do en con tra-se in-
clu í do no Pla no Plu ri a nu al da União 2000/2003, nos
ter mos da Lei nº 9.989, de 21-7-2000.

Ade ma is, quan to à pre vi são or ça men tá ria, en-
ten de a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, con si de ran -
do o mon tan te de re cur sos pre vis tos na lei or ça men -
tá ria para o cor ren te ano e o cro no gra ma es ti ma ti vo
de uti li za ção dos re cur sos, en ca mi nha do pela Se cre -
ta ria de De sen vol vi men to Urba no, que o pro gra ma re-
fe ri do de ve rá dis por de su fi ci en tes re cur sos para a co-
ber tu ra do flu xo fi nan ce i ro es ti ma do para a ope ra ção.

Ca be rá à Se cre ta ria de De sen vol vi men to Urba-
no, como de pra xe, pro vi den ci ar, nas épo cas opor tu -
nas, a su ple men ta ção or ça men tá ria, quan do ne ces -
sá ria, e ado tar as me di das ca bí ve is para a in clu são
nos or ça men tos anu a is de to dos os re cur sos ne ces -
sá ri os para o cum pri men to das res pec ti vas obri ga -
ções con tra tu a is.

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,
nas con di ções cons tan tes do Re gis tro de Ope ra ção
Fi nan ce i ra – ROF TA 152515, de 3 de de zem bro de
2001, cuja có pia en con tra-se ane xa ao pro ces sa do
em apre ci a ção.

Res sal te-se por fim 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 cus to efe ti vo equi va len te a 8,08% a.a., le-
van do aque la Se cre ta ria a con clu ir que a re fe ri da
es ti ma ti va cons ti tui um in di ca ti vo fa vo rá vel e ace i tá -
vel.

É de se en fa ti zar, tam bém, a ob ser vân cia, pela
União, das res tri ções e exi gên ci as es ta be le ci das na
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 2, de 2002, nos ter mos do se guin te:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no
va lor equi va len te a até US$100,000,000.00
(cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to – BID.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$100,000,000.00 (cem mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos 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 Ação So ci al em Sa ne a men to
– PASS/BID.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope-
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -

vi men to – BID;
III – va lor: US$100.000.000,00 (cem mi lhões de

dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);
IV – de sem bol so: 4 (qua tro) anos e meio;
V – ju ros:  cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res 

diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada
se mes tre, de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos
Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co du-
ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de mar gem ra-
zoá vel ex pres sa em ter mos de uma por cen ta gem
anu al, que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do
com sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros;

VI – amor ti za ção: 40 (qua ren ta) par ce las se-
mes tra is e con se cu ti vas, pa gá ve is em 10/03 e 10/09
de cada ano;

VII – ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
VIII – 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 so bre o sal do
não de sem bol sa do, exi gi da se mes tral men te, nas
mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros, a par tir de 60
(ses sen ta) dias após a as si na tu ra do con tra to;

IX – co mis são de su per vi são: até 1% (um por
cen to) so bre o va lor do em prés ti mo, em pres ta ções
tri mes tra is, tan to quan to pos sí ve is igua is.

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 A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta dos da data 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 das Co mis sões, 26 de fe ve re i ro de 2002.
– Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Anto nio Car los Ju ni -
or, Re la tor – Gil ber to Mes tri nho – José Co e lho –
Ro ber to Sa tur ni no – Pa u lo Sou to – Wal deck
Orne las – Fer nan do Be zer ra – La u ro Cam pos,
Ven ci do – Arlin do Por to, Sem Voto – José Agri pi -
no – Ro me ro Jucá – Mo re i ra Men des – Ro meu
Tuma – Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre o Pla no Plu ri a nu al
para o pe río do de 2000/2003.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 59, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 73, de 2002
(nº 85/2002, na ori gem), que so li ci ta au to -
ri za ção para 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
equi va len te até US$300,000,000.00 (tre-
zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o Ja pan
Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on –
JBIC, des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te
o Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to
Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge III).

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá
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I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta a esta Casa,
me di an te a Men sa gem nº 73, de 2002 (nº 85, de
14-2-2002, na ori gem), au to ri za ção para 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 equi va len te a
até US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en-
tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co 
e So ci al – BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC.

A ope ra ção de cré di to, cu jos re cur sos se rão
des ti na dos a fi nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma Glo-
bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge III),
tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

Mu tuá rio: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES;

Mu tu an te: Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe -
ra ti on – JBIC;

Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: Em ie nes equi va len tes a até

US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal;

Fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma
Glo bal Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge III);

Prin ci pal: em 34 (trin ta e qua tro) par ce las se mes -
tra is e con se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra no dia
14-9-2003 e a úl ti ma no dia 14-3-2020;

Ca rên cia: 18 (de zo i to) me ses, apro xi ma da men te;
Ju ros: taxa anu al equi va len te à “Long Term Pri-

me Len ding Rate” ou à “Fis cal Invest ment and Lo ans
Pro gram Rate”, acres ci da de 0,2% (dois dé ci mos por
cen to), vi gen te na data do de sem bol so, a que for me-
nor, in ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal, se-
mes tral men te ven ci dos;

Co mis são de Com pro mis so: 0,25% (vin te e cin-
co cen té si mos por cen to) ao ano, so bre o sal do não
de sem bol sa do, paga jun ta men te com o prin ci pal e os
ju ros;

Co mis são de Su per vi são: 0,1% (um dé ci mo por
cen to) so bre o va lor do Con tra to de Emprés ti mo, paga
em 3 par ce las igua is, em ie nes equi va len tes a
US$100,000.00 (cem mil dó la res dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca) cada, sen do o pa ga men to da pri me i ra
con di ção pre ce den te para o de sem bol so, as de ma is
nas da tas de ani ver sá rio de pa ga men to da pri me i ra
par ce la;

Des pe sas Ge ra is: até Y5.000.000,00 (cin co mi-
lhões de ie nes), me di an te com pro va ção

Acom pa nham a Men sa gem a Expo si ção de Mo-
ti vos MF00027 Em Cré di to Ext. DNDES JBIC, de 5 de
fe ve re i ro de 2002; o Pa re cer

PGFN/COF nº 156/2002, de 30 de ja ne i ro de
2002, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal; o
Pa re cer COREF/DIAFE nºs 391, de 29 de ou tu bro de
2001, da  Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal; o Ofí cio
De cec-Di o pe-Su a ut-2001/367, de 10 de de zem bro de
2001, do Ban co Cen tral do Bra sil; o ofí cio P-75/2000,
de 22 de fe ve re i ro de 2000, da Pre si dên cia do Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al; in-
for ma ções so bre os li mi tes de en di vi da men to da
União e có pi as das mi nu tas con tra tu a is.

II – Aná li se

As ope ra ções fi nan ce i ras de na tu re za ex ter na,
de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os, de pen dem de au to ri za ção ex-
pres sa e ex clu si va do Se na do Fe de ral, con for me de-
ter mi na o in ci so V, do ar ti go 52, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral. O Se na do Fe de ral, por sua vez, re gu la men tou a
ma té ria, con for me dis pos to na Re so lu ção nº 96, de
1989.

Do pon to de vis ta nor ma ti vo, cabe ob ser var que
as ope ra ções de cré di to das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ofi ci a is de cré di to não es tão su je i tas aos li mi tes es ta -
be le ci dos pela ci ta da Re so lu ção. Nes se sen ti do, a au-
to ri za ção do Se na do para a re a li za ção da ope ra ção
faz-se ne ces sá ria em vis ta da con ces são de ga ran tia
pela União one rar os seus li mi tes de en di vi da men to.

A pro pó si to, os da dos so bre os li mi tes de en di vi -
da men to da União, às fls. 39 do pro ces sa do, in for -
mam que há mar gens para a con ces são de ga ran tia à
pre sen te con tra ta ção.

O Bndes é em pre sa pú bli ca, cujo ca pi tal per ten -
ce in te gral men te à União. Nes te caso, apli ca-se o dis-
pos to no art. 40 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
que dis pen sa a exi gên cia de con tra ga ran ti as de ór-
gãos e en ti da des do pró prio ente. Não obs tan te, ao
ana li sar a ca pa ci da de de pa ga men to do Bndes, a
STN con clu iu em seu Pa re cer (fls. 10), que a ins ti tu i -
ção apre sen ta boa es tru tu ra fi nan ce i ra e re sul ta dos lí-
qui dos po si ti vos, ma ni fes tan do-se fa vo ra vel men te à
ope ra ção.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal
(PGFN) ma ni fes tou- se fa vo ra vel men te à con tra ta ção,
ob ser van do, tam bém, que a mi nu ta con tra tu al da
ope ra ção em apre ço res pe i ta o pre ce i to do art. 5º da
men ci o na da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do
Fe de ral, ou seja, não con tém cláu su la aten ta tó ria à
so be ra nia na ci o nal, con trá ria à Cons ti tu i ção Fe de ral,
nem que im pli quem com pen sa ção au to má ti ca de dé-
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bi tos e cré di tos. A PGFN in for ma, ain da, que as ati vi -
da des do Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to, ob je to
do pre sen te em prés ti mo, es tão in clu í das na Lei do
Pla no Plu ri a nu al — PPA para 2002/2003, na ação “Fi-
nan ci a men to a Pe que nas e Mé di as Empre sas” e, de
igual for ma, pre vis ta a cap ta ção de re cur sos ex ter nos
no Pro gra ma de Dis pên di os Glo ba is (PDG) do
BNDES, para 2002.

Se gun do o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral, não
há re gis tro de dé bi to do BNDES jun to à União e que
fo ram apre sen ta das as cer ti dões ne ga ti vas re fe ren -
tes ao INSS, ao FGTS, à Dí vi da Ati va da União e aos
tri bu tos fe de ra is.

Por fim, a ope ra ção de cré di to foi cre den ci a da
pelo Ban co Cen tral do Bra sil, con for me ofí cio aci ma
ci ta do, evi den ci an do que a pre sen te cap ta ção de re-
cur sos ex ter nos pelo BNDES está con so an te a po lí ti -
ca de fi nan ci a men to ex ter no do go ver no fe de ral.

O BNDES in for ma que o em prés ti mo em tela
cons ti ti ui-se na pri me i ra par ce la do co-fi nan ci a men to
do ban co ja po nês, JBIC, no va lor to tal de US$1,1 bi-
lhão, ao Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se -
to ri al, já fi nan ci a do em 50% pelo con tra to
BID-1125/OC-BR. Os re cur sos fi nan ci a rão sub-pro je -
tos de em pre sas pri va das do País e apo i a dos pelo
Ban co, atra vés de sua rede de agen tes fi nan ce i ros
cre den ci a dos. Obje ti va-se, com isso a mo der ni za ção
do par que pro du ti vo bra si le i ro, es pe ci al men te no seg-
men to de em pre sas de me nor por te, de modo a apro-
fun dar a in te gra ção com pe ti ti va da in dús tria na ci o nal
nos flu xos de co mér cio mun di al.

De pre en de-se que o pre sen te em prés ti mo é al-
ta men te po si ti vo, pois ofe re ce pou pan ça para o fi nan -
ci a men to da mo der ni za ção in dus tri al bra si le i ra em
con di ções de lon go pra zo de re tor no e de ju ros ba i -
xos, pois as ta xas re fe ren ci a das na ope ra ção si tu a -
vam-se en tre 2,3 e 2,9% no fi nal de 2001. Nes sas
con di ções, além de fa vo re cer o fi nan ci a men to de nos-
so ba lan ços de pa ga men tos, a ope ra ção con tri bui
para a al me ja da re to ma da dos in ves ti men tos e do
cres ci men to em nos so País.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do ple i to, nos ter mos do se guin te

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran -
tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser
ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –

BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC, no va lor equi va len te
a até US$300,000,000.00 (tre zen tos mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia 

à ope ra ção de cré di to ex ter no a ser ce le bra da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al — BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co-
o pe ra ti on — JBIC, no va lor equi va len te a até
US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to, cu jos re cur sos se-
rão des ti na dos a fi nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma
Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP — Sta-
ge III), tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

Mu tuá rio: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al _ BNDES;

Mu tu an te: Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe -
ra ti on – JBIC;

Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: Em ie nes equi va len tes a até

US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal;

Fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma Glo-
bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge III);

Amor ti za ção:
Do Prin ci pal: em 34 (trin ta e qua tro) par ce las se-

mes tra is e con se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra no
dia 14-9-2003 e a úl ti ma no dia 14-3-2020;

Ca rên cia: 18 me ses, apro xi ma da men te;
Ju ros: taxa anu al equi va len te à “Long Term Pri-

me Len ding Rate” ou à “Fis cal Invest ment and Lo ans
Pro gram Rate”, acres ci da de 0,2% (dois dé ci mos por
cen to), vi gen te na data do de sem bol so, a que for me-
nor, in ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal, se-
mes tral men te ven ci dos;

Co mis são de Com pro mis so: 0,25% (vin te e cin-
co cen té si mos por cen to) ao ano, so bre o sal do não
de sem bol sa do, paga jun ta men te com o prin ci pal e os
ju ros;

Co mis são de Su per vi são: 0,1% (um dé ci mo por
cen to) so bre o va lor do Con tra to de Emprés ti mo, paga
em 3 par ce las igua is, em ie nes equi va len tes a
US$100,000.00 (cem mil dó la res dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca) cada, sen do o pa ga men to da pri me i ra
con di ção pre ce den te para o de sem bol so, as de ma is
nas da tas de ani ver sá rio de pa ga men to da pri me i ra
par ce la;
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Des pe sas Ge ra is: até Y 5.000.000,00 (cem mi-
lhões de ie nes), me di an te com pro va ção.

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, a con tar
da sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – , Ro me ro Jucá, Re la -
tor – José Co e lho – Pa u lo Sou to – Gil ber to Mes tri -
nho – Wal deck Orne las – Ro ber to Sa tur ni no – La-
u ro Cam pos – ven ci do José Agri pi no – Arlin do
Por to – sem voto Fer nan do Be zer ra – Anto nio Car-
los Jú ni or – Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma –
Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe-

de ral:
....................................................................................

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi-
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis-
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú-
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 40. Os en tes po de rão con ce der ga ran tia em

ope ra ções de cré di to in ter nas ou ex ter nas, ob ser va -
dos o dis pos to nes te ar ti go, as nor mas do art. 32 e, no
caso da União, tam bém os li mi tes e as con di ções es-
ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral.
....................................................................................

PARECER Nº 60, 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 87, de 1999,
que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção
Fe de ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de
guar das mu ni ci pa is).(Em re e xa me, nos
ter mos do Re que ri men to nº 167, de 2001).

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Vol ta a esta Co mis são, para re e xa me, a Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 87, de 1999, de au to -
ria do ilus tre Se na dor Ro meu Tuma, que tem por ob je -
ti vo al te rar o § 8º do art. 144 da Lei Ma i or, de modo a
es ta be le cer que as guar das mu ni ci pa is pas sem a
exe cu tar, além das fun ções já es ta tu í das cons ti tu ci o -
nal men te, ser vi ços de po li ci a men to os ten si vo e pre-
ven ti vo.

Na sua jus ti fi ca ção, o no bre au tor da pro pos ta
res sal ta que os Mu ni cí pi os po dem vir a co o pe rar com
os Esta dos no ter re no da se gu ran ça pú bli ca, pois os
úl ti mos, so bre tu do aque les de ma i or mas sa po pu la ci -
o nal, não con tam com alo ca ção de re cur sos su fi ci en -
te para atu ar de for ma sa tis fa tó ria nos cha ma dos fun-
dões de pe ri fe ria.

Por oca sião da dis cus são da ma té ria nes ta Co-
mis são que re sul tou no pa re cer nº 796, de 2000, do
qual fo mos Re la tor, foi ofe re ci do voto em se pa ra do
pelo ilus tre Se na dor José Edu ar do Du tra, – con clu in -
do por apre sen ta ção de uma emen da à pro pos ta para
de ter mi nar que as guar das mu ni ci pa is ve nham a
acom pa nhar, em con vê nio com a União ou com o
Esta do, a exe cu ção de pe nas de pres ta ção so ci al al-
ter na ti va.

Qu an do o pro je to foi sub me ti do ao Ple ná rio, foi
apre sen ta da ou tra emen da – a de nº2 -, acres cen tan -
do mais um pa rá gra fo ao art. 144 da CF, para de ter mi -
nar que com pe te à União cri ar, or ga ni zar e man ter a
guar da na ci o nal, com atri bu i ção, além de ou tras que
a lei es ta be le cer, de pro te ger seus bens, ser vi ços e
ins ta la ções.

Ambas as emen das fo ram apro va das, mal gra do
os ar gu men tos con trá ri os tan to com re la ção à pri me i -
ra, por inó cua, quan to com re la ção à se gun da, por di-
fe rir do teor da pro pos ta ori gi nal.

II – Voto

No nos so en ten di men to, a pro pos ta deve se guir
seu cur so, pois os ar gu men tos con ti dos na sua jus ti fi -
ca ção bem evi den ci am a opor tu ni da de de sua apre-
sen ta ção. Com efe i to, a co o pe ra ção do mu ni cí pio com
re la ção ao po li ci a men to os ten si vo e pre ven ti vo vai
pro mo ver ma i or se gu ran ça pú bli ca à po pu la ção, le-
van do-se em con ta que os Esta dos nem sem pre po-
dem efe ti var, com efi cá cia, o cum pri men to de mis são
de tão gran de im por tân cia. So bre a ques tão, Pin to
Fer re i ra co men ta que os cons ti tu in tes po de ri am ter
alar ga do as for ças das guar das mu ni ci pa is, fa zen -
do-as au xi li a res da po lí cia mi li tar e atri bu in do-lhes

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu inta-fe i ra  28 00967

    239FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



fun ções re pres si vas do cri me. (“Co men tá ri os à Cons-
ti tu i ção bra si le i ra, 5º Vol., Ed. Sa ra i va, pág. 246).

Assim, re i te ra mos nos so pon to de vis ta pelo
aco lhi men to da pro pos ta, pois o po li ci a men to mu ni ci -
pa li za do me lhor se iden ti fi ca com os pro ble mas lo ca is 
de se gu ran ça, e per mi te de for ma mais efi caz o con-
tro le so ci al so bre o de ver con fe ri do àque les que têm
por mis são a pro te ção da co le ti vi da de. Pen sa mos que
as guar das mu ni ci pa is po dem per fe i ta men te cum prir
este pa pel, e lem bra mos que, no mun do de hoje, a po-
lí cia é es sen ci al men te ci vil na ma i o ria dos pa í ses.
Aliás, em ver da de os fa tos his tó ri cos evi den ci am que o
po li ci a men to mu ni ci pal, des de épo cas re mo tas, goza
da pre fe rên cia de di ver sos po vos. Como res sal ta Bis-
ma el B. Mo ra es, em tra ba lho pu bli ca do na Re vis ta dos
Tri bu na is, quem se der ao tra ba lho de es tu dar a po lí cia,
com se ri e da de, des de sua ori gem eti mo ló gi ca na Gré-
cia, pas san do por sua atu a ção na an ti güi da de egíp cia
ou seu em pre go na ve lha Roma, ve ri fi ca rá que a ati vi -
da de po li ci al está pro fun da men te li ga da às ci da des,
ten do o po li ci a men to mu ni ci pal a par ti ci pa ção di re ta dos
edis (ve re a do res) e dos al ca i des (pre fe i tos), co nhe ce -
do res do que é mais útil à co mu ni da de lo cal. (Ano 84,
maio de 1995, Vol. 715, pág. 412).

A po lí cia, como se sabe, pode ser fe de ral, es ta -
du al ou mu ni ci pal, sem que se pos sa es ta be le cer, ju-
ri di ca men te, ne nhu ma hi e rar quia en tre es ses três ní-
ve is. A fun ção per ten ce à Admi nis tra ção Pú bli ca, em
qual quer dos ca sos. Logo, não há de ser, ne ces sa ri a -
men te, um po der de po lí cia mi li tar, pois o po der de po-
lí cia pa u ta-se no in te res se so ci al e, nes sa con di ção
de ór gão pú bli co, os Mu ni cí pi os de ve ri am tam bém ter
a com pe tên cia para ins ti tu ir sua po lí cia pre ven ti va e
os ten si va no in tu i to de pro mo ver a pro te ção e se gu -
ran ça dos mu ni cí pi os.

Trans cre ve mos aba i xo ou tros co men tá ri os do
au tor su pra ci ta do que, com mu i ta pro pri e da de, mos-
tra-se ar do ro so de fen sor do po li ci a men to mu ni ci pal
pre ven ti vo:

Como os pro ble mas so ci a is se ma ni fes tam no
Mu ni cí pio, sen do aí onde as pes so as nas cem, cri-
am-se e de sen vol vem suas ati vi da des, é o lu gar
onde o Po der Pú bli co deve cen tra li zar a ex ce lên cia
do ser vi ço à co le ti vi da de e ao in di ví duo. A cri a ção
das Gu ar das Mu ni ci pa is deve ser in cre men ta da,
pois leva por prin cí pio uma idéia mo der na de se gu -
ran ça pú bli ca, de um po li ci a men to sem quar tel e
mais iden ti fi ca do com as pes so as. É me di da fá cil,
le gal e, ao mes mo tem po, tra rá re fle xos de or dem
eco nô mi ca. E, além de tudo, res pon dem à lei como
qual quer ci da dão os in te gran tes das Gu ar das Mu ni -
ci pa is, sen do es tas, por isso, cor po ra ções de ma i or

con tro le pela so ci e da de. Úte is, eco nô mi cas e con tro lá -
ve is. (“As Gu ar das Mu ni ci pa is e o Po der de Po lí cia” –
Re vis ta ADPESP, pág. 27).

A pro pos ta vol ta a esta Co mis são para re e xa -
me, por for ça de Re que ri men to nº126, de 2001, apro-
va do em 22-3-01.

O que te mos a di zer é que, no âm bi to da CCJ, a
pro po si ção já não pode so frer mo di fi ca ção que en vol -
va o mé ri to, por for ça do man da men to con ti do no art.
363 do Re gi men to Inter no, se gun do o qual in clu í da a
pro pos ta em Ordem do Dia, para o se gun do tur no,
será aber to o pra zo de três ses sões de li be ra ti vas or-
di ná ri as para dis cus são, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das que não en vol vam o mé ri to. Ou tros sim,
não há mais pos si bi li da de de dis cu tir as emen das já
apro va das.

Des sa for ma, con clu í mos que a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 87, de 1999, re to me ao
exa me do Ple ná rio, para que este dê se gui men to à
apre ci a ção da ma té ria em se gun do tur no.

Sala das Re u niões, 20 de fe ve re i ro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Íris Re zen de, Re la -
tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ro me ro Jucá – Jef-
fer son Pé res – Ma ria do Car mo Alves – José Edu-
ar do Du tra – Edu ar do Su plicy – Ade mir Andra de –
Bel lo Par ga – Ro meu Tuma – José Agri pi no – Ma-
gui to Vi le la – Osmar Dias – Ger son Ca ma ta – Lú-
cio Alcân ta ra.

PARECER Nº 61, 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 Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2OO1, (nº 5.526/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da  Re pú bli ca), que al te ra o art. 98
da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos
Mi li ta res.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº5.526, de 2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo,
que al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro
de 1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de atu a li zar e ade quar o
Esta tu to dos Mi li ta res às úl ti mas nor mas que re es tru -
tu ra ram os Cor pos e Qu a dros das For ças Arma das.
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II – Aná li se

A ini ci a ti va não con tra ria dis po si ções cons ti tu ci -
o na is ou in fra cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao seu mé ri to, é opor tu na e efi caz. Ela
atu a li za o Esta tu to dos Mi li ta res, após as re es tru tu ra -
ções de Cor pos e Qu a dros das For ças Arma das, es-
ta be le ci das pela Lei nº 9.519, de 26 de no vem bro de
1997, e pelo De cre to nº 1.145, de 20 de maio de
1994, eli mi nan do a in de fi ni ção ju rí di ca que está per-
mi tin do a re du ção, de até oito anos para os pos tos de
Ca pi tão e Te nen te, das ida des-li mi tes para per ma -
nên cia no ser vi ço ati vo em al guns qua dros.

Essa in de fi ni ção ju rí di ca tem en se ja do ações ju-
di ci a is pro pug nan do por pro mo ção e trans fe rên cia
ex-of fi cio para a re ser va de ofi ci a is au xi li a res, com
base no pre vis to na alí nea a, do art. 98 do Esta tu to
dos Mi li ta res, si tu a ção em que não de ve ri am ser en-
qua dra dos.

Res sal te-se que a atu a li za ção pre ten di da con-
cor re rá para a re du ção de des pe sas da União com o
pa ga men to de pes so al, vis to que con duz a um au-
men to mé dio de qua tro a oito anos na per ma nên cia
dos ofi ci a is de qua dros au xi li a res no ser vi ço ati vo.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção 
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 125, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la -
tor – Ge ral do Cân di do – Gil ber to Mes tri nho – Lú-
dio Co e lho – Tião Vi a na – José Agri pi no – José
Sar ney – Ma u ro Mi ran da – José Co e lho – Iris Re-
zen de – Ro ber to Sa tur ni no – Artur da Tá vo la –
Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.519, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997

Dis põe so bre a Re es tru tu ra ção dos
Cor pos e Qu a dros de Ofi ci a is e de pra-
ças da Ma ri nha.

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

DECRETO Nº 1.145, DE 20 DE MAIO DE 1994

Dis poe so bre os qua dros do Cor po
de Ofi ci a is da ati va da Ae ro náu ti ca.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-

di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re-
so lu ção nºs 1/2002 (MSF Nº 2/2002), que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até cem mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID; e 2/2002 (MSF 73/2002), que au to ri za a União a
con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a
ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank
for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va -
len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, re sul tan tes de pa re -
ce res li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du-
ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no, do
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, cujo
pa re cer foi lido an te ri or men te, tra mi ta em re gi me de
ur gên cia cons ti tu ci o nal e cons ta rá da pa u ta da
Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria do pró-
xi mo dia 5, ter ça-fe i ra, nos ter mos do art. 353, pa rá -
gra fo úni co, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 23, DE 2002

Insti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te
ao Den gue.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do como Dia Na ci o nal de Com-

ba te ao Den gue a data de 23 de ju lho, com o ob je ti vo
de mo bi li zar ini ci a ti vas do Po der Pú bli co e a par ti ci pa -
ção da po pu la ção para a re a li za ção de ações des ti na -
das ao com ba te ao ve tor da do en ça.

Art. 2º Os ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de
do Mi nis té rio da Sa ú de fi cam au to ri za dos a de sen vol -
ver cam pa nhas edu ca ti vas e de co mu ni ca ção so ci al,
na se ma na que con ti ver o re fe ri do dia.

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

O den gue cons ti tui, hoje, o mais im por tan te pro-
ble ma de sa ú de pú bli ca em nos so meio e o com ba te
ao ve tor toma re le vân cia es tra té gi ca por que, por ser
tam bém trans mis sor da fe bre ama re la e se en con trar
gran de men te dis se mi na do em nos sas ci da des, con-
for me con di ções para a ur ba ni za ção da do en ça e o
agra va men to da si tu a ção que ora vi ve mos.

É opi nião dos es pe ci a lis tas que a er ra di ca ção
do ve tor é ob je ti vo in viá vel de ser atin gi do e que o
con tro le do mos qui to e da do en ça exi ge um tra ba lho
per ma nen te por, no mí ni mo, uma dé ca da. To dos con-
cor dam que, sem a par ti ci pa ção da po pu la ção, esse
ob je ti vo di fi cil men te será atin gi do.

A me lhor épo ca para se fa zer essa in ter ven ção
é, exa ta men te, o meio do ano, após a es ta ção das
chu vas, quan do ocor rem as tem pe ra tu ras mais ba i -
xas. Esse con jun to de cir cuns tân ci as fa vo re ce a pro li -
fe ra ção e a cir cu la ção do mos qui to e a re du ção do nú-
me ro de ca sos. Essa é a ra zão da es co lha da data de
23 de ju lho.

A pro po si ção se jus ti fi ca, as sim, pela mag ni tu de 
e trans cen dên cia dos pro ble mas de sa ú de pú bli ca re-
pre sen ta dos pelo den gue, pelo ris co de ur ba ni za ção
da fe bre ama re la e pela con tri bu i ção es sen ci al da po-
pu la ção para o seu con tro le.

A re a li za ção de um Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Den gue en se ja rá, às au to ri da des sa ni tá ri as, opor tu -
ni da de para con cen trar re cur sos e mo bi li zar a par ti ci -
pa ção so ci al.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. _
Vas co Fur lan.

(À Co mis são de Edu ca ção e de
Assun tos So ci a is, ca ben do à úl ti ma a de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 24, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re -
i ro de 1997, que Insti tui o Sis te ma Na ci o nal
de Armas – SINARM, 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.

Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Dê-se ao art. 10 da Lei nº9.437, de 20 de

fe ve re i ro de 1997, a se guin te re da ção:

“Art. 10. Pos su ir, ad qui rir, guar dar
arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de uso
per mi ti do, em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar:

Pena – de ten ção, de l(um) a 6 (seis) me ses, e
mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para

im pe dir que me nor de de zo i to anos ou in ca -
paz se apo de re de arma de fogo que seja
de sua pro pri e da de, ou es te ja em sua pos-
se, ou sob sua guar da, ex ce to para a prá ti ca 
de des por to e quan do o me nor es ti ver
acom pa nha do do res pon sá vel ou ins tru tor.

II – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar
mu ni ção em Lu gar ha bi ta do ou em suas ad-
ja cên ci as, em lo cal pú bli co, em via pú bli ca
ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção ou
ar te fa to fo rem de uso res tri to ou pro i bi do,
ex ce to os de uso pri va ti vo das for ças ar ma -
das:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a
1 (um) ano, e mul ta." (NR)

Art. 2º Acres cen tem-se à Lei nº 9.437, de 20
de fe ve re i ro de 1997, os se guin tes arts. 10-A a 10-F:

“Art. 10-A. Por tar, em pre gar, ocul tar
arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de uso
per mi ti do, em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e mul ta

Art. 10-B. Fa bri car, ven der, alu gar, ex-
por à ven da, for ne cer, ter em de pó si to,
trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te,
em pres tar arma de fogo, mu ni ção, com po -
nen te, aces só rio ou ar te fa to de uso per mi ti -
do, em de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e mul ta..

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – su pri me ou al te ra mar ca, nu me ra -

ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de fogo, seus com po nen tes ou aces-
só ri os, ou ar te fa tos;

II – pos sui, guar da, tem em de pó si to,
fa bri ca, ven de, ex põe à ven da, for ne ce,
trans por ta, em pre ga ar te fa to ex plo si vo ou
in cen diá rio, em de sa cor do com de ter mi na -
ção le gal ou re gu la men tar.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção, com-
po nen te, aces só rio ou ar te fa to for de uso

00970 Qu in ta-fe i ra  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



pro i bi do ou res tri to, ex ce to os de uso pri va ti -
vo das for ças ar ma das:

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

Art. l0-C. Mo di fi car as ca rac te rís ti cas
da arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de for-
ma a tomá-los equi va len tes aos de uso pro i -
bi do ou res tri to, ex ce to os de uso pri va ti vo
das for ças ar ma das:

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

Art. 10-D. Uti li zar arma de brin que do
ou si mu la cro de arma ou ar te fa to ca paz de
ate mo ri zar ou trem, para o fim de co me ter
cri mes, sem pre ju í zo da pena re fe ren te ao
de li to co me ti do:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos.

Art. 10-E. Impor tar ou ex por tar arma
ou ar te fa to de uso per mi ti do ou de uso res-
tri to, ex ce to as de uso pri va ti vo das for ças
ar ma das, sua mu ni ção, seus com po nen tes
ou seus aces só ri os, em de sa cor do com de-
ter mi na ção le gal ou re gu la men tar.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

Art. 10-F. Au men tam-se de um ter ço à
me ta de as pe nas dos arts. 10, 10-A, 10-B,
l0-C e 10-E se o agen te co me te o cri me na
qua li da de de ser vi dor pú bli co."

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

Jus ti fi ca ção

Pen sa mos que o ob je ti vo abran gen te da Lei nº
9.437, de 1997, é dis ci pli nar a aqui si ção, a pos se e o
por te de ar mas de fogo de uso per mi ti do e di fi cul tar o
aces so in dis cri mi na do e sem con tro le a esse tipo de
arma. Qu an to a esse as pec to, jul ga mos que a lei é
me ri tó ria.

Qu an do pro je to em tra mi ta ção nes ta Casa, ela
me re ceu uma emen da subs ti tu ti va, que al te ra va
subs tan ci al men te o tex to vin do da Câ ma ra e cor ri gia
suas gra ves fa lhas, par ti cu lar men te quan to à ju ri di ci -
da de. Infe liz men te, ao re tor nar àque la Casa, vol tou a
in cor po rar os equí vo cos que ha vi am sido de tec ta dos
no Se na do, equí vo cos es ses que com pro me tem a
qua li da de ju rí di ca do do cu men to e con tri bu em para
cri ar si tu a ções in jus tas e de de se qui lí brio na dis tri bu i -
ção da Jus ti ça.

As fa lhas são ob ser va das, prin ci pal men te, no
Ca pí tu lo IV, re ser va do à de fi ni ção dos cri mes e das
pe nas.

Ini ci al men te, o ca put do art. 10 dis põe:
“Art. 10. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car,

ad qui rir, ven der. alu gar, ex por à ven da ou
for ne cer, re ce ber, ter em de pó si to. trans por -
tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te, em pres -
tar, re me ter, em pre gar, man ter sob guar da e
ocul tar arma de fogo, de uso per mi ti do, sem
a au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi -
na ção le gal ou re gu la men tar.

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

Qu an do exa mi na mos esse tipo múl ti plo, com
suas di ver sas ações de li tu o sas, ve mos cla ra men te
que os ver bos que as de fi nem re fe rem-se a três ti pos
de agen tes mu i to di fe ren tes em suas ca rac te rís ti cas
in di vi du a is e suas mo ti va ções, e que co me tem cri mes 
de na tu re za di ver sa. As ações de pos su ir, de ter, ad-
qui rir, re ce ber, man ter sob guar da re fe rem-se a uma
pes soa que ob tém uma arma sem obe de cer à ne ces -
si da de le gal de re gis trá-la ou ve ri fi car se dis põe de re-
gis tro. Os ver bos por tar, em pres tar, em pre gar e ocul-
tar li gam-se à in fra ção do por te não au to ri za do de
arma de fogo. As ações de fa bri car, ven der, alu gar, ex-
por à ven da, for ne cer, ter em de pó si to, trans por tar,
ce der, em pres tar e re me ter di zem res pe i to a quem
tira van ta gens eco nô mi cas de uma ação ile gal e, de
cer ta for ma, as su me os ris cos das con se qüên ci as,
even tu al men te de res pon sa bi li da de nos cri mes que
ve nham a ser co me ti dos.

A pri me i ra in fra ção, an te ri or men te à Lei nº
9.437, de 1997, se quer pos su ía qual quer san ção. Ve-
mos, cla ra men te, que a gra vi da de dos de li tos, seu po-
ten ci al agres si vo à so ci e da de e sua cul pa bi li da de são
bas tan te di ver sas. Como, ab sur da men te, puni-las
com a mes ma pena? Além de con tra ri ar a dou tri na ju-
rí di ca, é pro fun da men te in jus to.

O mes mo tipo de crí ti ca-erro dou tri ná rio de do-
sa gem da pena-pode-se fa zer ao in ci so II do § 1º do
art. 10, que pre vê a mes ma pena para aque le crie uti-
li za uma arma de brin que do ou si mu la cro para de lin -
qüir, im pos ta a quem pos sui arma sem o com pe ten te
re gis tro. Ora, o cri me do pri me i ro agen te e, in du bi ta -
vel men te, mu i to mais gra ve que o des se úl ti mo. Logo,
não po de ri am in ci dir na mes ma pena. Inte li gen te men -
te, o le gis la dor quis dar a esse ato, uso de si mu la cro
para de lin qüir, so ci al men te re pro vá vel, um tra ta men to 
de ti pi fi ca ção e pena au tô no ma, por que, pro va vel -
men te, iden ti fi cou de li tos como o rou bo ou a ex tor são, 
em que o cri mi no so vale-se de um en go do para fa zer
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a ví ti ma ima gi nar-se so bre gra ve ame a ça e in vo ca,
pos te ri or men te, o di re i to à pena me nor, pre vis ta para
o cri me sem uso de arma.

A ló gi ca e boa dou tri na in di cam que, nes se
caso, a pena do de li to au tô no mo deva ser da mes ma
na tu re za que a do prin ci pal (re clu são) e per mi ta co lo -
car a soma das pe nas do de li to sim ples e do uso de si-
mu la cro, aci ma da co mi na da ao pri me i ro, me nos gra-
ve, e aba i xo da pre vis ta para o cri me qua li fi ca do. Isso
por que, em bo ra o agen te de mons tre, des de a co gi ta -
tio. que, di an te de pos sí vel re a ção da vi ti ma, está dis-
pos to a abrir mão de vi o lên cia mais gra ve, por ou tro
lado, vale-se de pre su mi da – pela ví ti ma – si tu a ção de
gra ve ame a ça que lhe fa ci li ta a ação de li tu o sa. Por
ou tro lado, para cri ar esse ani mus na ví ti ma, pode o
cri mi no so, tam bém, além de uma arma, va ler-se de
um si mu la cro de ar te fa to, como de uma ba na na de di-
na mi te“.

O § 2º do art. 10 au men ta as pe nas im pos tas
para toda a vas ta gama de ações an tes des cri tas, e,
aí, mis tu ra pos se de arma sem re gis tro, por te sem au-
to ri za ção, co mér cio e fa bri ca ção ile gal de ar mas, uti li -
za ção de si mu la cro para de lin qüir, dis pa ro de arma
ou aci o na men to de mu ni ção em lu gar pú bli co, ”sem o
pre ju í zo da pena por even tu al cri me de con tra ban do
ou des ca mi nho, se a arma de fogo ou (aces só ri os fo-
rem de uso pro i bi do ou res tri to.“ (gri fo nos so)

Ini ci al men te, de ve mos no tar que, ar mas e mu ni -
ções de uso pro i bi do ou res tri to, em gran de par te, en-
glo bam aque las que são de uso pri va ti vo das For ças
Arma das. A pos se des se ma te ri al, em mãos de pes-
so as não au to ri za das, cons ti tui gra ve ame a ça à so ci -
e da de. Te mos vis to, que quan do dis po ní ve is por tra fi -
can tes de dro gas, por exem plo, nas fa ve las ca ri o cas,
isso lhes dá o po der de as su mir o con tro le de áre as e
po pu la ções e ame a çar ou im pe dir ao Esta do, na que -
les lo ca is, o exer cí cio e a ma nu ten ção do or de na men -
to ju rí di co, como um todo. Para a pos se, o por te, o fa-
bri co, o co mér cio, o con tra ban do des se tipo de arma,
pe los mo ti vos aci ma ex pla na dos, a Lei nº7.170, de 14
de de zem bro de 1983, pre via pena mu i to mais se ve ra
(três a dez anos de re clu são). A lei que ins ti tui o Si-
narm abran dou, in com pre en si vel men te, a pena para
es ses ca sos, igua lan do ao cri mi no so co mum, ban di -
dos de gran de pe ri cu lo si da de, li ga dos ao cri me or ga -
ni za do, que tan to so fri men to e in se gu ran ça têm im-
pos to à so ci e da de e às po pu la ções po bres que do mi -
nam.

Ain da, nes se pa rá gra fo, a lei cria uma cir cuns -
tân cia qua li fi ca do ra para ”aces só rio (...) de uso res tri -
to ou pro i bi do“, mas an tes, não pre viu que se ri am cri-

me os atos ilí ci tos em re la ção à aces só rio. Tam bém,
es que ceu-se, no ca put do art. 10, de ti pi fi car as
ações re la ti vas a mu ni ções, com po nen tes e ou tros
ar te fa tos. Ou seja, po de mos ter pos se, por tar, fa bri car 
e ven der mu ni ção para as ar mas que não te mos au to -
ri za ção le gal para pos su ir, por tar, fa bri car e ven der.
Pior ain da, não há san ção para a ven da ou com pra de
com po nen tes de qual quer arma, seja ela de uso per-
mi ti do ou não. Po de mos, en tão, com prá-la por par tes
e de po is mon tá-la. Só se re mos al can ça dos pela lei se
for mos apa nha dos de po is des sa úl ti ma ope ra ção. De
qual quer for ma, mes mo que a de fi ni ção de ar mas,
aces só ri os e ar te fa tos, con for me o co man do do art.
11, em vi gor, de fi na com po nen tes, mu ni ções e aces-
só ri os como ar te fa tos, ne nhum des ses ter mos está
in clu í do no ca put do art. 10.

A re fe rên cia a ar te fa to sur ge so men te a par tir
dos in ci sos I e III do § 3º do art. 10:

“Art.10. ...............................................
............................................................
............................................................
§ 3º Nas mes mas pe nas (re clu são de

dois a qua tro anos e mul ta) do pa rá gra fo an-
te ri or in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra -
ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de fogo ou ar te fa to (?);

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

..............................................................
III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar

ar te fa to ex plo si vo e/ou in cen diá rio (?) sem au-
to ri za ção (ob ser va ções e gri fos nos sos)

............................................................".
Obser ve mos que a úni ca re la ção en tre o § 2º e

es ses in ci sos do § 3º é a pena. A ti pi fi ca çào é com ple -
ta men te di ver sa e os dois §§ re fe rem-se ge ne ri ca -
men te ao art. 10. Isso quer di zer que as pe nas do § 3º

são co mi na das aos atos ilí ci tos tan to de ma te ri al de
uso per mi ti do como os de uso res tri to ou pro i bi do.
Como, en tão, jus ti fi car que a al te ra ção da mar ca ou
do si nal de iden ti fi ca ção de um re vól ver Ta u rus, ca li -
bre 38, te nha uma pena mu i to mais se ve ra do que
ven der ou por tar, de for ma ir re gu lar, essa mes ma
arma? Ou que pos su ir um ex plo si vo de uso au to ri za -
do, mas de for ma ir re gu lar, te nha pena mu i to ma i or do
que ter em de pó si to ar mas, per mi ti das, ad qui ri das ile-
gal men te?

Qu an to ao dis pos to no in ci so II do § 3º tor na-se
ne ces sá rio, ain da, in clu ir mu ni ção e ar te fa to na pro i -
bi ção de mo di fi ca ção para tor ná-los equi va len tes aos
de uso pro i bi do ou res tri to.
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O in ci so IV do § 3º do art. 10 que es ta be le ce que
”nas mes mas pe nas (...) in cor re quem (...) pos su ir
con de na ção an te ri or por cri me con tra a pes soa,  con-
tra o pa tri mô nio e por trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e
dro gas afins“, além de con ter um dis po si ti vo ab sur do,
é in cons ti tu ci o nal, por que cri mi na li za o fato de uma
pes soa ter sido con de na da an te ri or men te. Não um
ato de li tu o so qual quer, mas uma si tu a ção em que o
agen te é pas si vo – foi con de na do. Ele não co me teu
ne nhum ato in jus to. Ao con trá rio, foi jus ti ça do. A in-
con gruên cia, aqui es ta be le ci da, atin ge a mais de no-
ven ta por cen to dos in ter na dos, hoje, em nos sos pre-
sí di os! A par tir da pu bli ca ção da lei, de acor do com o
es ta be le ci do na Lei 9.437, de 1997, de ve ri am ter sido
ini ci a dos, ime di a ta men te, pro ces sos cri mi na is con tra
to dos es ses con de na dos, sob a acu sa ção de te rem
sido con de na dos! É o que está es cri to!

Fi nal men te, o § 4º do art. 10 que au men ta da me-
ta de to das as pe nas, “se o cri me é pra ti ca do por ser vi -
dor pú bli co”, car re ga em si uma im pro pri e da de ju rí di ca.
A ati vi da de pro fis si o nal do agen te não deve agra var
uma pena, por que se ria um tra ta men to in jus to e não
iso nô mi co da lei. Por que ra zão um ser vi dor pú bli co que
ti ves se uma fá bri ca ou um co mér cio clan des ti no de ar-
mas de ve ria so frer san ção ma i or que um pro fis si o nal li-
be ral, mé di co ou ad vo ga do? O que tor na o cri me mais
gra ve e com isso a ne ces si da de de se au men tar o ri gor
da pena é a sua prá ti ca, va len do-se da con di ção de fun-
ci o ná rio pú bli co, ou seja, quan do o exer cí cio do car go
pú bli co é cir cuns tân cia do ato ilí ci to.

Ve mos, tam bém, como es sen ci al na luta con tra
o cri me, or ga ni za do, uma pena di fe ren ci a da, mais
enér gi ca, para o con tra ban do ou des ca mi nho de ar-
mas, mu ni ções e ar te fa tos ex plo si vos ou in cen diá ri os.

O aci ma ex pos to fez-me ter a ini ci a ti va des ta
pro po si ção, que visa a, além de cor ri gir os gra ves ví ci -
os apon ta dos, con tri bu ir para o apri mo ra men to de
nos so or de na men to ju rí di co.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de Armas
– SINARM, 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.

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 IV
Dos Cri mes das Pe nas

Art 10. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por á ven da ou for ne cer, re ce ber, ter
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta -
men te em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da e ocul tar arma de fogo, de uso per mi ti do, sem
a au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le-
gal ou re gu la men tar.

Pena – de ten ção de um a dois anos e mul ta.
§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para im pe dir

que me nor de de zo i to anos ou de fi ci en te men tal se
apo de re de arma de fogo que es te ja sob sua pos se ou
que seja de sua pro pri e da de, ex ce to para a prá ti ca do
des por to quan do o me nor es ti ver acom pa nha do do
res pon sá vel ou ins tru tor;

II – uti li zar arma de brin que do, si mu la cro de
arma ca paz de ate mo ri zar ou trem, para o fim de co-
me ter cri mes;

III – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar mu ni ção
em lu gar ha bi ta do ou em suas ad ja cên ci as, em via
pú bli ca ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º A pena é de re clu são de dois anos a qua tro
anos e mul ta na hi pó te se des te ar ti go, sem pre ju í zo
da pena por even tu al cri me de con tra ban do ou des ca -
mi nho se a arma de fogo ou aces só ri os fo rem de uso
pro i bi do ou res tri to.

§ 3º Nas mes mas pe nas do pa rá gra fo an te ri or
in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra ção ou
qual quer si nal de iden ti fi ca ção de arma de fogo ou ar-
te fa to; II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas da arma de
fogo, de for ma a tor ná-la equi va len te a arma de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar ar te fa to 
ex plo si vo e/ou in cen diá rio sem au to ri za ção;

IV – pos su ir con de na ção an te ri or por cri me con-
tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio e por trá fi co ilí ci to de
en tor pe cen tes e dro gas afins.

§ 4º A pena é au men ta da da me ta de se o cri me
é pra ti ca do por ser vi dor pú bli co.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 1997; 176º da Inde-
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Nel son A. Jo bim – Ze nil -
do de Lu ce na.

....................................................................................
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LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

De fi ne os cri mes con tra a se gu ran -
ça na ci o nal, a or dem po lí ti ca e so ci al, es-
ta be le ce seu pro ces so e jul ga men to e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia  – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro-
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, pro pos tas de Emen da à Cons ti -
tu i ção que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2002

Acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

As me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do 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, 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.

Jus ti fi ca ção

O Ser vi ço de Ilu mi na ção Pú bli ca, de fi ni do
como sen do “pro ver de luz ou cla ri da de ar ti fi ci al as
vias e lo gra dou ros pú bli cos” é de com pe tên cia do
mu ni cí pio, abran gi da pelo art. 30, in ci so V, da Cons-
ti tu i ção Fe de ral. Sen do pois a ilu mi na ção pú bli ca um
ser vi ço da al ça da de cada mu ni cí pio, as con di ções
de sua pres ta ção e cus te io de vem ser de fi ni das em
lei mu ni ci pal.

Ocor re que a for ma de cus te io des se ser vi ço
tem ge ra do mu i ta con tro vér sia. A par tir dos anos 80,
mu i tos mu ni cí pi os pas sa ram a edi tar leis que ins ti tu -
íam uma taxa para co ber tu ra da pres ta ção do ser vi -
ço de ilu mi na ção pú bli ca, co nhe ci da por Taxa de Ilu-
mi na ção Pú bli ca – TIP. Sub se qüen te men te, mu i tas
ações ju di ci a is fo ram im pe tra das, em pra ti ca men te
to dos os es ta dos da Fe de ra ção, ques ti o nan do a
cons ti tu ci o na li da de de leis mu ni ci pa is ins ti tu i do ras
de TIP.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já fir mou ju ris pru -
dên cia no sen ti do de con si de rar in cons ti tu ci o nal
essa co bran ça, por não se tra tar de ser vi ço pú bli co
es pe cí fi co e di vi sí vel e, em cer tos ca sos, por ter ela
base de cál cu lo co in ci den te com a de im pos tos,
como Impos to Pre di al e Ter ri to ri al Urba no (IPTU).

Como os mu ni cí pi os não têm con di ções efe ti -
vas de cus te ar a ilu mi na ção pú bli ca po meio de
seus im pos tos e, tam bém, não po dem per ma ne cer
ina dim plen tes com as em pre sas con ces si o ná ri as ou
dis tri bu i do ras de ener gia elé tri ca, a so lu ção pro pos -
ta é a de emen dar-se a Cons ti tu i ção, para que eles
pos sam vir a ins ti tu ir e co brar uma con tri bu i ção de
ilu mi na ção pú bli ca, den tro da le ga li da de e sem os
per cal ços das de man das ju di ci a is.

Na ses são le gis la ti va pas sa da, o as sun to foi
ob je to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
222, de 2000, de au to ria do De pu ta do Ju qui nha e
ou tros, que, após apro va da na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, foi en vi a da ao Se na do, onde tra mi tou como
PEC nº 53, de 2001, mas, in fe liz men te, por não al-
can çar o quo rum de três quin tos de vo tos fa vo rá ve -
is, foi re je i ta da.

Vale res sal tar, con tu do, que, no Se na do, o pro-
je to ob te ve 46 vo tos a fa vor de um to tal de 62. Dado
o sen ti men to pre va len te du ran te o en ca mi nha men to
da vo ta ção, tudo leva a crer que o pro je to te ria sido
apro va do, não fos se o quo rum tão pe que no.

Por essa ra zão e tam bém por que o § 5º do art.
60 da Cons ti tu i ção Fe de ral nos fa cul ta re a pre sen tar
a pro pos ta, uma vez que es ta mos em nova ses são
le gis la ti va, de ci di mos sub me tê-la, no va men te, à
apre ci a ção dos ilus tres co le gas.

Pela re le vân cia do tema e con si de ran do ain da
o in can sá vel tra ba lho em prol do mu ni ci pa lis mo, por
par te da Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os –
CNM, es pe ra mos con tar com o apo io dos no bres
pa res do Con gres so Na ci o nal para a apro va ção des-
ta emen da cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis -

la ti vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se,
cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem-
bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si -
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin-
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

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

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co; 
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen-

da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser
ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti -
va.

....................................................................................
Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti -

tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na -
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts.
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to o art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pio po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra da
de seus ser vi do res, para o cus te io, em be ne fí cio des-
tes, de sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al.

....................................................................................
Art. 30. Com pe te aos Mu ni cí pi os:
I – le gis lar so bre as sun tos de in te res se lo cal;

II – su ple men tar a le gis la ção fe de ral e a es ta du -
al no que cou ber;

III – ins ti tu ir e ar re ca dar os tri bu tos de sua com-
pe tên cia, bem como apli car suas ren das, sem pre ju í -
zo da obri ga to ri e da de de pres tar con tas e pu bli car ba-
lan ce tes nos pra zos fi xa dos em lei;

IV – cri ar, or ga ni zar e su pri mir Dis tri tos, ob ser -
va da a le gis la ção es ta du al;

V – or ga ni zar e pres tar, di re ta men te ou sob re gi -
me de con ces são ou per mis são, os ser vi ços pú bli cos
de in te res se lo cal, in clu í do o de trans por te co le ti vo,
que tem ca rá ter es sen ci al;

VI – man ter, com a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan -
ce i ra da União e do Esta do, pro gra mas de edu ca ção
pre-es co lar e de en si no fun da men tal;

VII – pres tar, com a co o pe ra ção téc ni ca e fi nan -
ce i ra da União e do Esta do, ser vi ços de aten di men to
à sa ú de da po pu la ção;

VIII – pro mo ver, no que cou ber, ade qua do or de -
na men to ter ri to ri al, me di an te pla ne ja men to e con tro le 
do uso, do par ce la men to e da ocu pa ção do solo ur ba -
no;

IX – pro mo ver a pro te ção do pa tri mô nio his tó ri -
co-cul tu ral lo cal, ob ser va da a le gis la ção e a ação fis-
ca li za do ra fe de ral e es ta du al.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO (Nº 53, DE 2001

(Nº 222/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Acres cen ta o art. 149A à Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

As me sas da câ ma ra dos de pu ta dos e do Se na -
do Fe de ral, nos ter mos do 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. 149A:

“Art. 149A. 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, 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.
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PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 222, DE 2000

Dá nova re da ção ao art. 145, II, e § 2º
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Arti go úni co. O in ci so II e o § 2º do art. 145 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a ter a se guin te re da ção:

“Art. 145...............................................”

II – ta xas pela uti li za ção do ser vi ço de
ilu mi na ção pú bli ca, bem como em ra zão de
po der de po lí cia ou pela uti li za ção, ou po-
ten ci al, de de ma is ser vi ços pú bli co es pe cí fi -
cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao con tri bu in te
ou pos tos a sua dis po si ção;

...........................................................
§ 2º As ta xas não po de rão ter base de

cál cu lo pró pria de im pos tos, à ex ce ção da
taxa de ilu mi na ção pú bli ca."

Jus ti fi ca ção

É de to dos sa bi do que mu i tos Mu ni cí pi os bra si -
le i ros vi nham ins ti tu in do e co bran do a taxa de ilu mi -
na ção pú bli ca para fa zer em face aos cus tos da im-
plan ta ção e ma nu ten ção des se ser vi ço in dis pen sá vel 
para as co mu ni da des ur ba nas.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, po rém, já fir mou
ju ris pru dên cia no sen ti do de con si de rá-la in cons ti tu -
ci o nal, por não se tra tar de ser vi ço pú bli co es pe cí fi co
e di vi sí vel e, em cer tos ca sos, por ter ela base de cál-
cu lo co in ci den te com a de im pos tos, como im pos to
pre di al e ter ri to ri al ur ba no (IPTU).

Como os Mu ni cí pi os não têm con di ções efe ti vas 
de cus te ar a ilu mi na ção pú bli ca atra vés de seus im-
pos tos e tam bém não po dem per ma ne cer ina dim -
plen tes com as em pre sas con ces si o ná ri as ou dis tri -
bu i do ras de ener gia elé tri ca, a so lu ção que se al vi tra
é a de emen dar-se a Cons ti tu i ção, para que eles pos-
sam vir a ins ti tu ir e co brar a taxa de ilu mi na ção pú bli -
ca, den tro da le ga li da de e sem os per cal ços das de-
man das ju di ci a is. 

..........................................................................
pa ga men to de im pos tos ou con tri bu i ção, cujo fato
ge ra dor deva ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra da a
ime di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia paga,
caso não se re a li ze o fato ge ra dor pre su mi do.“
....................................................................................

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

Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral, de
7-12-2001
....................................................................................

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 – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta -
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in -
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi -
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si -
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te 
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

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;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V  – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so -

as ou bens por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in-
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela
uti li za ção de vias con ser va das pelo po der pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou-

tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da-
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2002

Dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do
art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

§ 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, na for ma da lei,
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 em ní vel na ci o nal, es ta du al ou mu ni -
ci pal, sem obri ga to ri e da de de vin cu la ção, de ven do
seus es ta tu tos es ta be le cer nor mas de fi de li da de e
dis ci pli na par ti dá ri as.
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Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Bra si le i ra, ao es ta be le cer que os
par ti dos de vem ter ca rá ter na ci o nal, pre ten de que as
or ga ni za ções po lí ti cas no Bra sil se or ga ni zem e atu-
em em todo o ter ri tó rio Na ci o nal e não se es tru tu rem
como me ros par ti dos re gi o na is.

A ex pres são “ca rá ter na ci o nal” dá su por te a que
a lei in fra cons ti tu ci o nal exi ja que um par ti do po lí ti co
te nha di re tó ri os re gi o na is em pelo me nos nove Esta-
dos. E as sim pres cre vem a Lei Orgâ ni ca dos Par ti dos.

Su por que o le gis la dor cons ti tu ci o nal pre ten dia
com essa ex pres são de ter mi na a ver ti ca li za ção na ci -
o nal com pul só ria das co li ga ções em cada even to ele i -
to ral é um equí vo co.

Para, no en tan to, es pan car dú vi das e as se gu rar
que seja res pe i ta do ple na men te o prin cí pio da au to -
no mia dos par ti dos quan to a ado tar cada um os seus
pró pri os cri té ri os para es co lha de co li ga ções ele i to ra -
is em ní vel na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal, es ta mos
apre sen tan do Emen da Cons ti tu ci o nal que tor na mais
ex plí ci to e ine quí vo co esse fun da men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As pro-
pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser
li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas cons-
tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter-
no.

As ma té ri as se rão pu bli ca da e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, 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 28, de 2002
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 1/2002 ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº 2
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de 2002, que “so li ci ta ao Se na do Fe de ral au to ri za ção
para con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor equi va len te a até US$100.000,000,00 (cem mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de
prin ci pal en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
para fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Ação So-
ci al em Sa ne a men to – PASS/BID”.

Sala das Co mis sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Lú cio Alcân ta ra – Wal deck Orne las Gil ber to Mes-
tri nho – José Agri pi no – José Co e lho – Fer nan do
Be zer ra – La u ro Cam pos, Ven ci do – Pa u lo Sou to –
Ro ber to Sa tur ni no – Arlin do Por to – Ro me ro Jucá
– Anto nio Car los Jú ni or – Mo re i ra Men des – Ro-
meu Tuma – Fran ce li no Pe re i ra.

REQUERIMENTO Nº 29, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos arti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 2/2002 ad vin do da apro va ção da Men sa gem S.F.nº
73, 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 equi va len te a até US$300,000,000.00 (tre-
zen tos mi lhões de dó la res nor te a me ri ca nos), de prin-
ci pal , en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, des ti na da a fi nan ci -
ar par ci al men te o Pro gra ma Glo bal de Fi nan ci a men to 
Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge III)”.

Sala das Co mis sões, 26 de fe ve re i ro de 2002. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – José Co e lho – Wal deck
Orne las – Gil ber to Mes tri nho – José Agri pi no – Fer-
nan do Be zer ra – La u ro Cam pos, Ven ci do – Pa u lo
Sou to – Ro ber to Sa tur ni no – Arlin do Por to, Sem Voto
– Ro me ro Jucá – Anto nio Car los Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Ro meu Tuma – Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001 (nº
1.733/96, na Casa de ori gem), que es ten 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 (tra mi ta em con jun to com os Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 182 e 196, de 2000, e 125, de 2001).

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se-
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 004/2002-GLPTB

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Fer nan do Be zer ra e o ExmºSr. Se na dor Arlin do Por to, 
como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, das va gas
des ti na das ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro — PTB,
na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a Me di da Pro-
vi só ria nº 22, de 8-1-2002, que “Alte ra a Le gis la ção
Tri bu tá ria Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs-
ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

Ofí cio nº 005/2002-GLPTB

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Car los Wil son e o ExmºSr. Se na dor Car los Pa tro cí nio, 
como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, das va gas
des ti na das ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro — PTB,
na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a apre ci ar a
Me di da Pro vi só ria nº 25, de 23-1-2002, que “Dis põe
so bre a tri bu ta ção dos pla nos de be ne fí ci os de ca rá -
ter pre vi den ciá rio”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men -
te in di ca dos.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Car los Pa tro ci nio, Lí der do PTB.

Ofí cio nº 006/2002-GLPTB

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Arlin do Por to e o Exmº Sr. Se na dor Car los Wil son,
como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, das va gas
des ti na das ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro — PTB,
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na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a apre ci ar a
Me di da Pro vi só ria nº 27, de 24-1-2002, que “Dis põe
so bre in fra ções pe na is de re per cus são in te res ta du al
ou in ter na ci o nal que exi gem re pres são uni for me,
para os fins dis pos to no in ci so I do § 1º do art. 144 da
Cons ti tu i ção”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in-
di ca dos.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Car los Pa tro ci nio, Lí der do PTB.

Ofí cio nº 7/2002 – GLPTB

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a
Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Car los Pa tro cí nio e o Exmº Sr. Se na dor Fer nan do
Be zer ra, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te,
das va gas des ti na das ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si -
le i ro — PTB, na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 29, de
7-2-2002, que ”Dis põe so bre a au to ri za ção para a
cri a ção do Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia Elé tri ca 
– MAE, pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do, e dá ou-
tras pro vi dên ci as“, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. _ Se na dor Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

Ofi cio nº 019/2002 – GLPTB

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a
Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Car los Pa tro cí nio e o Exmº Sr. Se na dor Car los Wil-
son, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, das
va gas des ti na das ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro —
PTB, na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a apre-
ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 32, de 18 de fe ve re i ro de
2002, que “Pror ro ga a au to ri za ção de que tra ta a Lei
nº 10.309, de 22 de no vem bro de 2001, que dis põe
so bre a as sun ção pela União de res pon sa bi li da des
ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris -
tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves de em pre -
sas aé re as bra si le i ras”, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. _ Se na dor Car los Pa tro ci nio, Lí der do PTB.

OF. GLPMDB nº 21/2002

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos Se na do res José Sar ney,
Na bor Ju ni or, em vaga an te ri or men te ocu pa da pelo
Se na dor José Fo ga ça, e Pe dro Si mon, como ti tu la res, 
e Gil ber to Mes tri nho, em subs ti tu i ção ao Se na dor Na-
bor Ju ni or, Ma gui to Vi le la e Ma u ro Mi ran da, como su-
plen tes, na Co mis são Mis ta Espe ci al, des ti na da a
”pre pa rar os atos co me mo ra ti vos do cen te ná rio de
nas ci men to do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, que
trans cor re rá no dia 12 de se tem bro de 2002“, fi can do
a mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Se na dor José Sar ney Se na do ra Mar lu ce Pin to
Se na dor Na bor Ju ni or   Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Ca sil do Mal da ner   Se na dor Ma gui to Vi le la
Se na dor Pe dro Si mon Se na dor Ma u ro Mi ran da

Na opor tu ni da de, re i te ro a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço. _ Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF./GAB/I/Nº 27

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Ma u rí lio Fer re i ra Lima pas sa a in te grar, na qua li da de
de Ti tu lar, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e
pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 18, de 28 de
de zem bro de 2001, em mi nha subs ti tu i ção.

Por opor tu no re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes -
tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

Ofí cio nº 61-L-PFL/2002

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Zezé

Per rel la para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co mis -
são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi -
só ria nº 33, de 21 de fe ve re i ro de 2002, que “Dis põe
so bre os Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de
Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge na, cria a Agên-
cia Fe de ral de Pre ven ção e Con tro le de Do en ças –
APEC, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Mar con des Ga de lha.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.
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Ofí cio nº 12/Plen

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro 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 ti tu lar, o De pu ta do Pe dro Eu gê -
nio, PT/PE, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi-
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a pro fe -
rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 18, de 28-12-2001,
que dis põe so bre sub ven ções ao pre ço e ao trans por -
te do ál co ol com bus tí vel e sub sí di os, ao pre ço do gás
li que fe i to de pe tró leo – GLP.

Aten ci o sa men te, De pu ta do João Pa u lo, Lí der
do PT.

OF. PSDB/I/Nº 106/2002

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho o pra zer de in di car a Vos sa Exce lên cia o

De pu ta do Alex Can zi a ni, como mem bro ti tu lar, e o
De pu ta do Luiz Car los Ha uly, como mem bro su plen te,
para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 16/2001, que
“Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca -
dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to, na for ma do Re gi men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA(Blo co/PDT – AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, pela or-
dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem.) – Sr Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em se gun do lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, pela or dem.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, peço
a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE( Edi son Lo bão) – A Mesa
ins cre ve rá V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, por per mu ta
com o Se na dor Ro bin son Vi a na, por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao fi nal de 2001, a baía
de To dos os San tos, um no tá vel aci den te ge o grá fi co
que mar ca for te men te a pa i sa gem da ci da de de Sal-
va dor, com ple tou 500 anos do seu des co bri men to. 

Cer ta men te, a po pu la ção que as sis tiu ao show
da gran de can to ra ba i a na Gal Cos ta, que mar ca va
aque la data com uma bela apre sen ta ção so bre as
águas da baía, numa pa i sa gem que evo ca va al gu mas 
das obras de Jor ge Ama do, que aca ba va de nos de i -
xar, ti nha, se gu ra men te, o que co me mo rar. Esta mos
mu i to pró xi mos do fi nal de um gran de pro gra ma de
sa ne a men to bá si co que, cer ta men te, con tri bu i rá para
a pre ser va ção des se pe da ço de mar, que se con fun -
de com a pró pria his tó ria de Sal va dor.

Fun da da em 1549, e até 1763 a ca pi tal do nos so 
País, Sal va dor, em mar ço de 2002, com ple ta 453
anos. Numa fase mais re cen te, o de sen vol vi men to in-
dus tri al, a ocu pa ção de sor ga ni za da do solo e a fal ta
de um sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio têm ca u sa -
do sé ri os pro ble mas am bi en ta is, re fle ti dos na sa ú de e
na qua li da de de vida da sua po pu la ção.

Ter ce i ra ma i or ci da de bra si le i ra em po pu la ção,
ao fi nal de 1994 Sal va dor pos su ía ape nas cer ca de
25% de suas re si dên ci as aten di das por um sis te ma
de es go ta men to sa ni tá rio. É evi den te que se tra ta va
de uma si tu a ção in sus ten tá vel. 

Com as po pu la ções mais ca ren tes vi ven do em
sub-ha bi ta ções na pe ri fe ria, par te con si de rá vel em
en cos tas, fre qüen te men te sob si tu a ção de ris co, o
pro ble ma ha bi ta ci o nal era for te men te agra va do pela
fal ta de um sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio. Em
mu i tas áre as, os es go tos – como, aliás, acon te ce
em vá ri as ci da des bra si le i ras – são lan ça dos em su-
per fí cie, sob as es ca das dre nan tes, e são re co lhi dos 
pe los cór re gos e rios que cor tam a ci da de, ter mi -
nan do nas pra i as. Nas ou tras áre as, a rede plu vi al é
o des ti no dos es go tos, que, da mes ma for ma, che-
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gam aos rios e às pra i as da ci da de. Tan to o mar
aber to na orla atlân ti ca da par te mais rica da ci da de, 
como as pra i as da baía de To dos os San tos, vo ca ci -
o na da para os es por tes náu ti cos, eram des ti na tá ri os 
dos es go tos de uma ci da de que, hoje, tem mais de
dois mi lhões e tre zen tos mil ha bi tan tes.

Pode-se ima gi nar a in fluên cia de uma si tu a ção 
des se tipo so bre a sa ú de e a qua li da de de vida da
po pu la ção, in con ce bí vel para uma ci da de da im por -
tân cia eco nô mi ca, cul tu ral e tu rís ti ca de Sal va dor. As
do en ças de ve i cu la ção hí dri ca afe tam for te men te a
sa ú de da po pu la ção, atin gin do so bre tu do as cri an -
ças.

Era jus ta men te esse o pano de fun do no qual
se con ce beu o Pro gra ma Ba hia Azul, cujo ob je ti vo
prin ci pal é uma am pla ação na área de sa ne a men to
bá si co de Sal va dor e de to das as ci da des em tor no
da baía de To dos os San tos, e que se cons ti tui, sem
dú vi da, na mais im por tan te in ter ven ção no se tor de
sa ne a men to que se re a li za no Bra sil.

O Pro je to Ba hia Azul, como con ce bi do em
1995, teve o seu cus to or ça do em cer ca de US$600
mi lhões, com re cur sos do Go ver no do Esta do da
Ba hia, do BNDES, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, do
JBIC, do Bid e do Bird, sen do que o Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to foi o prin ci pal fi nan ci -
a dor do pro gra ma, com cer ca de US$264 mi lhões.

A im plan ta ção de sis te mas de es go ta men to
sa ni tá rio, prin ci pal men te em Sal va dor, mas tam bém
nas ci da des em tor no da baía de To dos os San tos, é
o prin ci pal ob je ti vo do pro je to, que pre vê, tam bém,
ações re fe ren tes à am pli a ção do abas te ci men to de
água nes sa re gião. Com ple men tar men te, o pro je to
pre vê a co le ta e a dis po si ção de re sí du os só li dos, o
con tro le da po lu i ção in dus tri al, o de sen vol vi men to
de pro je tos de edu ca ção sa ni tá ria e am bi en tal, o for-
ta le ci men to ins ti tu ci o nal das agên ci as pú bli cas en-
vol vi das e a res ta u ra ção da pa vi men ta ção dos lo gra -
dou ros pú bli cos na área do pro gra ma.

Por meio des sas ações, es tão sen do al can ça -
dos os se guin tes ob je ti vos: me lho ria das con di ções
de sa ú de pú bli ca, re cu pe ra ção e pre ser va ção das
con di ções am bi en ta is, re cu pe ra ção da qua li da de
das águas, re cu pe ra ção de áre as de gra da das e es-
tí mu lo ao de sen vol vi men to eco nô mi co, so bre tu do
por in ter mé dio dos ser vi ços tu rís ti cos.

Ini ci a do em 1995, o Ba hia Azul, que in cor po -
rou em suas ações dois ou tros pro je tos que se re a li -
za vam – o Pro je to Me tro po li ta no e o Pro gra ma de
Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a men to (PMSS) -,

com põe um con jun to de obras e ser vi ços res pon sá -
ve is, sem dú vi da, por uma das mais ex pres si vas e
exi to sas in ter ven ções na área de sa ne a men to atu al -
men te re a li za das no Bra sil.

A par te de es go ta men to sa ni tá rio é, sem dú vi -
da, a mais im por tan te ação do pro gra ma, abran gen -
do Sal va dor e mais dez ci da des si tu a das em tor no
da baía de To dos os San tos: Can de i as, Si mões Fi-
lho, Ita pa ri ca, Vera Cruz, Ma dre de Deus, San to
Ama ro, São Fran cis co do Con de, São Fé lix, e Ma ra -
go gi pe. Em Sal va dor, o pro gra ma foi con ce i tu al men -
te di vi di do em vin te e uma ba ci as, que se so mam às
qua tro já exis ten tes à épo ca do seu iní cio, atin gin do, 
des sa for ma, to das as áre as de ma i or con cen tra ção
po pu la ci o nal, o que per mi ti rá, ao seu fi nal – que
será no pró xi mo ano -, uma co ber tu ra su pe ri or a
80% da po pu la ção de Sal va dor.

Em 1995, o pro je to foi ini ci a do com as obras
do in ter cep tor do rio Ca mu ru gi pe, as so ci a do à cap-
ta ção em tem po seco, e com a am pli a ção da es ta -
ção de con di ci o na men to pré vio do rio Ver me lho, que
pas sou a ser cha ma do de Esta ção Ba hia Azul, pa ra -
le la men te às obras das im por tan tes ba ci as do ba i xo
Ca mu ru gi pe, Cam pi nas e Per nam bu és.

O in ter cep tor do rio Ca mu ru gi pe é a es pi nha
dor sal de todo o sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio
de Sal va dor. Ele foi as so ci a do a uma es ta ção de
cap ta ção em tem po seco, de modo que, ain da que
os es go tos par ci al men te, hoje, até o fi nal do pro gra -
ma, se jam lan ça dos no rio Ca mu ru gi pe, eles se en-
ca mi nham, fora dos dias de chu va, para a es ta ção
de tra ta men to, o que an te ci pou, sem dú vi da ne nhu -
ma, os re sul ta dos do Pro gra ma Ba hia Azul.

A Esta ção Ba hia Azul, como dis se mos, é um
equi pa men to vi tal no pro ces so do es go ta men to sa-
ni tá rio de Sal va dor. De mo der na con cep ção, ini ci al -
men te ca pa ci ta da para pro ces sar 5.500 li tros por se-
gun do, já está apta para pro ces sar 8.300 li tros por
se gun do.

Ape sar da gran de com ple xi da de de pro gra mas 
des se tipo, como ates ta o atra so em pro gra mas si-
mi la res re a li za dos em al gu mas re giões do Bra sil e
con tra ta dos an te ri or men te, o Ba hia Azul tem tido
uma atu a ção de gran de nor ma li da de, cum prin do os
cro no gra mas fí si cos e fi nan ce i ros. 

Ao fi nal do ano 2000, al gu mas obras de es go -
ta men to sa ni tá rio já es ta vam con clu í das, des ta can -
do-se as ba ci as de Cam pi nas, Per nam bu és, Ba i xo
Ca mu ru gi pe, Mé dio Ca mu ru gi pe, Ca la fa te e Co bre,
as sim como o in ter cep tor do rio das Tri pas, to das
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es sas em Sal va dor, além de ou tras que es ta vam em
an da men to. Esta vam tam bém con clu í das as obras
do es go ta men to sa ni tá rio nas ci da des de Can de i as,
Si mões Fi lho e San to Ama ro.

No exer cí cio de 2001, fo ram con clu í das as
obras de ba cia do Lo ba to, Ba i xo Ja gua ri be, Mé dio Ja-
gua ri be, em Sal va dor, e as obras de es go ta men to sa-
ni tá rio nas ci da des de Ita pa ri ca, Vera Cruz e Ma dre
de Deus.

Com a con clu são pre vis ta para 2002 es tão to-
das as de ma is ba ci as de Sal va dor, as sim como os
sis te mas de Ca cho e i ra, São Fé lix, São Fran cis co do
Con de e Ma ra go gi pe. Para 2003, res ta rão ape nas
duas ba ci as: a do Man ga be i ra e Co mér cio, na ci da -
de de Sal va dor.

A si tu a ção da im plan ta ção da rede co le to ra em
Sal va dor, no fi nal de 2001, é a se guin te: fo ram im-
plan ta dos 2.220km de re des co le to ras; 102km de in-
ter cep to res; fo ram cons tru í das 19 es ta ções ele va tó -
ri as; e já fe i tas qua se 100 mil no vas li ga ções do mi ci -
li a res no sis te ma de es go ta men to sa ni tá rio.

Esse pro gra ma já su plan ta as me tas es ta be le -
ci das, e isso fi ca rá con cre ti za do, como dis se mos, no
pró xi mo ano de 2003.

É in te res san te no tar que foi im plan ta do com
ple no êxi to e na ma i or es ca la que se re a li za no Bra-
sil o sis te ma con do mi ni al de es go ta men to sa ni tá rio.
Tra ta-se de uma boa so lu ção de en ge nha ria para
aten der áre as den sa men te po vo a das e de ocu pa ção 
de sor ga ni za da e es pon tâ nea. A co le ta de es go tos é
fe i ta por meio de um ra mal, cuja uti li za ção é co le ti va. 
Cada qua dra ou con do mí nio com pre en de 30 ca sas,
sen do que o es go to pas sa de casa em casa até
che gar à rede co le to ra, ins ta la da na rua prin ci pal. É
um sis te ma bas tan te eco nô mi co, que vai per mi tir in-
clu si ve que os usuá ri os, si tu a dos nas áre as mais
po bres, pa guem ta ri fas me no res, cer ca de 30% a
40%, pela im plan ta ção do sis te ma con do mi ni al, já
que te rão tam bém a in cum bên cia de se rem res pon -
sá ve is pela ma nu ten ção dos seus ra ma is. Esse sis-
te ma exi ge, na tu ral men te, uma for te par ti ci pa ção co-
mu ni tá ria, pois é a co mu ni da de que par ti ci pa das
de ci sões, re a li za as ope ra ções de seu en car go e es-
co lhe um sín di co que a re pre sen te jun to à em pre sa
de sa ne a men to, que, no caso, é a Emba sa.

Além do pro gra ma de es go ta men to sa ni tá rio,
um gran de pro gra ma de obras en vol ve a am pli a ção
e re for ço do abas te ci men to de água, exe cu ta do tan-
to em Sal va dor quan to em ci da des ao re dor da Baía
de To dos os San tos.

Em Sal va dor, onde o ín di ce de abas te ci men to
al can ça va 90%, e nas ci da des em tor no da baía de
To dos os San tos, onde era de 80%, a es tra té gia foi
am pli ar e re gu la ri zar o for ne ci men to, com a re for ma
e a am pli a ção de es ta ções de tra ta men to, a am pli a -
ção de re des de dis tri bu i ção, li nhas tron co e re ser -
va tó ri os, be ne fi ci an do mais de 350 mil pes so as. 

Os ser vi ços de abas te ci men tos de águas exe-
cu ta dos pelo Pro je to Ba hia Azul, como dis se, são
mu i to ex pres si vos e, hoje, apre sen tam um aten di -
men to de 97% da po pu la ção de Sal va dor, e, nos
Mu ni cí pi os em tor no da baía de To dos os San tos, já
ul tra pas sam cer ca de 90%.

Fo ram exe cu ta dos 300km de rede de dis tri bu i -
ção; 54km de no vas adu to ras; im plan ta dos 45 mil
me tros cú bi cos de re ser va tó ri os e re a li za das cer ca
de 30 mil no vas li ga ções. 

Um pon to de gran de im por tân cia é a ins ta la -
ção de hi drô me tros. Sa be mos que um dos prin ci pa is 
pro ble mas das em pre sas de sa ne a men to do Bra sil é
a per da, não ape nas a téc ni ca, mas a co mer ci al,
pela fal ta de me di ção. Esses hi drô me tros es tão sen-
do im plan ta dos, me lho ran do bas tan te, in clu si ve, a
per for man ce eco nô mi ca das em pre sas de sa ne a -
men to.

Em uma ou tra área, te mos a dis po si ção de re-
sí du os só li dos. O pro gra ma en glo ba ações es pe cí fi -
cas para pro mo ver o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal das
es tru tu ras das pre fe i tu ras, de vez que a ges tão da
lim pe za ur ba na é da res pon sa bi li da de mu ni ci pal.
Estão sen do re a li za dos o de sen vol vi men to de pla-
nos di re to res, a im plan ta ção de sis te mas de co le ta e
var ri ção, o trans por te e dis po si ção fi nal, a cons tru -
ção de ater ros sa ni tá ri os e a re cu pe ra ção de li xões,
a aqui si ção de equi pa men to para co le ta e dis po si -
ção fi nal e o for ta le ci men to das pre fe i tu ras para ope-
ra ção e ma nu ten ção dos sis te mas.

Hoje, com esse pro gra ma, o cha ma do ater ro
Me tro po li ta no Cen tro, lo ca li za do em Sal va dor, está
em ope ra ção des de 2000, as sim como o Ater ro Inte-
gra do, que aten de Can de i as, Ma dre de Deus e São
Fran cis co do Con de. Da mes ma for ma, o ater ro da
Ilha, que aten de Ita pa ri ca e Vera Cruz. Estão em
ope ra ção des de 2001 o Inte gra do do Re côn ca vo,
abran gen do as ci da des de Ca cho e i ras, São Fé lix,
Mu ri ti ba, Go ver na dor Man ga be i ra, e de Ma ra go gi pe, 
sen do que está em an da men to o ater ro sa ni tá rio
para a ci da de de San to Ama ro.

Ou tra área im por tan te den tro des se pro gra ma
é um pro je to de edu ca ção sa ni tá ria e am bi en tal que
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de sen vol ve ação jun to às es co las pú bli cas, in dús tri -
as po ten ci al men te po lu i do ras e co mu ni da des, pri-
mor di al men te em lo ca is onde são re a li za das as
obras de es go ta men to sa ni tá rio.

As ações de edu ca ção am bi en tal, que são ex-
tre ma men te im por tan tes, fo ram con clu í das em
2001, com o tre i na men to de oito mil agen tes mul ti -
pli ca do res, in clu in do li de ran ças co mu ni tá ri as, agen-
tes de sa ú de e edu ca do res das re des mu ni ci pal e
es ta du al de en si no, a pro mo ção de gran des even-
tos, des ta can do-se as re ga tas da baía de To dos os
San tos, e um work shop en vol ven do em pre sas po-
ten ci al men te po lu i do ras e di vul ga ção de car ta zes
so bre o tema “Edu ca ção Ambi en tal”.

Uma ou tra área re fe re-se ao de sen vol vi men to
ins ti tu ci o nal. O re for ço da em pre sa de sa ne a men to,
a Emba sa, e do ór gão res pon sá vel pelo con tro le
am bi en tal do Esta do da Ba hia, que é o Cen tro de
Re cur sos Ambi en ta is (CRA). Ambos os ór gãos fo-
ram for ta le ci dos não ape nas do pon to de vis ta de
equi pa men tos, mas tam bém do tre i na men to de re-
cur sos hu ma nos, o que tem sido ex tre ma men te im-
por tan te para o êxi to do pro gra ma. 

Eu di ria que um gran de pro du to re sul tan te des-
se pro gra ma de sa ne a men to foi a re cu pe ra ção das
áre as de gra da das. Um dos im por tan tes pro du tos do
Ba hia Azul foi a re cu pe ra ção des sas áre as, so men te 
tor na da pos sí vel a par tir dos ser vi ços de es go ta -
men to sa ni tá rio, aos qua is se se gui ram a ur ba ni za -
ção des sas áre as e a sua in te gra ção como pon tos
im por tan tes na re no va ção ur ba na de Sal va dor.
Quem hoje vi si ta Sal va dor vê um Di que do To ro ró,
que se si tua em uma área cen tral da ci da de, re vi ta li -
za do. Ali, en con tra mos as es cul tu ras do gran de ar-
tis ta plás ti co Tati Mo re no, com to das as fi gu ras que
re pre sen tam as re li giões afri ca nas em nos so Esta-
do. O Di que do To ro ró, hoje, é uma área ab so lu ta -
men te sa ne a da, des po lu í da, do pon to de vis ta am bi -
en tal, e ur ba ni za da, e que, hoje, é um gran de pon to
tu rís ti co na ca pi tal do Esta do. 

Além des ses, ou tros dois pon tos da ci da de fo-
ram re cu pe ra dos: o Par que Cos ta Azul – que, an tes, 
era uma ver da de i ra cha ga, hoje, além do par que,
abri ga uma es co la de pri me i ro ní vel para o Ensi no
Se cun dá rio – bem como al gu mas pra i as, que tam-
bém já es tão des po lu í das, como a da Bo ga ri, na Pe-
nín su la Ita pa gi pa na, uma área ex tre ma men te apra-
zí vel, que era mu i to sa cri fi ca da pe las ques tões re la -
ci o na das à po lu i ção.

Des de o iní cio do pro je to, em 1995, o Esta do
con tra tou o Insti tu to de Sa ú de Co le ti va, da Uni ver si -
da de Fe de ral da Ba hia, para re a li zar es tu do pi o ne i -
ro. Era uma opor tu ni da de ím par de se acom pa nha -
rem os efe i tos exis ten tes em uma gran de mas sa da
po pu la ção da ca pi tal, an tes, du ran te e de po is do
pro gra ma de sa ne a men to. Esses es tu dos es tão sen-
do re a li za dos com gran de cu i da do pelo re fe ri do
Insti tu to. É evi den te que, mes mo an tes da sua con-
clu são pelo Insti tu to Sa ú de Co le ti va da Uni ver si da de 
Fe de ral da Ba hia, e, mes mo an tes da sua con clu -
são, já são mos tra dos al guns re sul ta dos mu i to po si -
ti vos, com a re du ção sen sí vel da pre va lên cia da in-
fec ção por hel min tos em es co la res de sete a ca tor ze 
anos, em al gu mas áre as. Há uma re du ção ab so lu ta -
men te sen sí vel das ver mi no ses em cri an ças des sas
áre as que fo ram pri vi le gi a das por esse pro gra ma de
sa ne a men to que se re a li za em Sal va dor e nas ci da -
des da baía de To dos os San tos.

Qu e ro con clu ir, di zen do que os in ves ti men tos
re a li za dos pelo pro gra ma re ve lam, de ma ne i ra ine-
quí vo ca, a ab so lu ta pri o ri da de que foi dada por três
go ver nos que es tão en vol vi dos nes se pro gra ma. A
con cep ção des se pro je to e a sua dis cus são se de-
ram no go ver no de Anto nio Car los Ma ga lhães; no
meu go ver no, tive a fe li ci da de de re a li zar o con tra to
e co me çar as obras, que es tão, ago ra, sen do con-
clu í das pelo Go ver na dor Cé sar Bor ges.

Acre di to que so men te a con ti nu i da de ad mi nis -
tra ti va, so bre tu do a con ti nu i da de fi lo só fi ca quan to à
pri o ri da de de pro je tos para a po pu la ção po de ri am
ser ca pa zes de le var adi an te um pro je to de US$600
mi lhões, que traz re sul ta dos ex tre ma men te ex pres -
si vos para a ci da de de Sal va dor e para as ci da des
em tor no da baía de To dos os San tos. 

Esse era um dos gran des pro ble mas de Sal va -
dor, que já está, eu di ria, pres tes a ser re sol vi do. Os
ou tros dois já co nhe ce mos: um é a cons tru ção do
me trô de Sal va dor, que está em an da men to; o ou tro, 
as ha bi ta ções nas en cos tas. Um tra ba lho con jun to
do Go ver no do Esta do e da Pre fe i tu ra de Sal va dor
tem re du zi do bas tan te a si tu a ção de ris co na ci da -
de, com pro gra mas ha bi ta ci o na is do ma i or sig ni fi ca -
do.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO SOUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do Go-
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der do
Go ver no, por es cas sos cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer um
re gis tro que con si de ro im por tan te para a mi nha re-
gião, es pe ci al men te para o meu Esta do de Ro ra i ma. 

Apre sen tei esta se ma na, de po is de con ver sar
com o Mi nis tro dos Trans por tes, três pro je tos de lei –
os de nº 17, 18 e 19 – que al te ram o Pla no Na ci o nal
de Vi a ção, in clu in do no Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral
três ro do vi as no vas no Esta do de Ro ra i ma: a BR-433,
que liga Ro ra i nó po lis a São João da Ba li za, en cur tan -
do a li ga ção da BR-210 à BR-174 em 71 qui lô me tros;
a BR-434, que sai da li ga ção da BR-174 e vai até a
fron te i ra com a Gu i a na, in ter li gan do a BR-174 ao Mu-
ni cí pio de Ui ra mu tã, aju dan do a de fen der o pa tri mô -
nio e a ter ri to ri a li da de na ci o nal; e, por fim, a BR-435,
que, da BR-174, no Mu ni cí pio de Mu ca jaí, vai em di re -
ção à Ve ne zu e la, en tran do pela área do Api aú e che-
gan do até o Mu ni cí pio de Alto Ale gre.

A con fi gu ra ção des sas três es tra das fará com
que o Go ver no Fe de ral pos sa as fal tá-las e man ter es-
sas vias que são fun da men ta is para o de sen vol vi -
men to não só de Ro ra i ma, mas de toda a Ama zô nia
Oci den tal.

Por tan to, faço, com mu i ta sa tis fa ção, o re gis tro
des se en con tro com o Mi nis tro dos Trans por tes e
des sa de ci são e peço a trans cri ção dos três pro je tos
de lei em meu pro nun ci a men to.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 17  DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de

1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de

modo a in clu ir, na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as

do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es pe -

ci fi ca, sob a de sig na ção de BR-433.

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

Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri ti va das Ro-

do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su bi tem Li ga ções , in te -

gran te do Ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº

5.917, de 10 de se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

2.2.2

BR-433

Pon tos de Pas sa gem – São João da Ba li za a Ro ra i nó po lis –

BR-174 a BR-210

Uni da de da Fe de ra ção – RR

Exten são (km) – 71km

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no su des te do Esta do de Ro ra -

i ma. Re ve la-se de ex tre ma im por tân cia para o de sen vol vi men to na-

ci o nal e re gi o nal, li gan do dois im por tan tes mu ni cí pi os do Esta do,

in clu si ve por unir duas ro do vi as fe de ra is já exis ten tes.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te opor tu na, por-

tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te ri or do Esta do um ca mi nho,

uma ma ne i ra, de le var, com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da

ati vi da de eco nô mi ca ge ra da na re gião até mes mo para Ma na us e o

res to da re gião ama zô ni ca. Se na dor Ro me ro Jucá.

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 18  DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de

1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de

modo a in clu ir, na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as

do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es pe -

ci fi ca, sob a de sig na ção de BR-434.

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

Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri ti va das Ro-

do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su bi tem Li ga ções, in te gran -

te do Ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº

5.917, de 10 de se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

2.2.2

BR-434

Pon tos de Pas sa gem – BR-174 – RR-202 – RR-171 – Ui ra -

mu tã Uni da de da Fe de ra ção – RR

Exten são (km) – 180 km

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no ex tre mo nor des te do Esta-

do de Ro ra i ma com di re ção à fron te i ra da Gu i a na. Re ve la-se de ex-

tre ma im por tân cia para o de sen vol vi men to na ci o nal e re gi o nal, vez

ser o meio de es co a men to da pro du ção lo cal e cons ti tu ir-se em

uma sa í da para a fron te i ra com o dan tes re fe ri do país, além de pos-

si bi li tar a de fe sa da fa i xa de fron te i ra, com a ocu pa ção auto-sus ten -

tá vel do mu ni cí pio.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te opor tu na, por-

tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te ri or do Esta do um ca mi nho,

uma ma ne i ra, de le var, com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da
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ati vi da de eco nô mi ca ge ra da na re gião, abrin do-se, in clu si ve, por-

tas para a ex por ta ção.  Se na dor Ro me ro Jucá.

PROJETO DE LEI DO SENADO,  Nº 19  DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de

1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de

modo a in clu ir, na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as

do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, a ro do via que es pe -

ci fi ca, sob a de sig na ção da BR-435.

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

Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri ti va das Ro-

do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su bi tem Li ga ções, in te gran -

te do Ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº

5.917, de 10 de se tem bro de 1973, o se guin te tre cho ro do viá rio:

2.2.2

BR-435

Pon tos de Pas sa gem – Mu ca jaí a Alto Ale gre, pela RR – 325

e Estra da Tron co do Api aú.

Uni da de da Fe de ra ção – RR

Exten são (km) – 150 km

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de tre cho lo ca li za do no oes te do Esta do de Ro ra i -

ma com di re ção à fron te i ra da Ve ne zu e la. Re ve la-se de ex tre ma im-

por tân cia para o de sen vol vi men to re gi o nal, vez ser o meio de es co -

a men to da pro du ção lo cal e cons ti tu ir-se em uma sa í da para a fron-

te i ra com dan tes re fe ri do país, além de pro pi ci ar a ocu pa ção da re-

gião fron te i ri ça, de fen den do o nos so País.

A apro va ção do pre sen te pro je to é bas tan te opor tu na, por-

tan to, por pro por ci o nar ao povo do in te ri or do Esta do um ca mi nho,

uma ma ne i ra, de le var, com se gu ran ça e ra pi dez, os pro du tos da

ati vi da de eco nô mi ca ge ra da na re gião, abrin do-se, in clu si ve, por-

tas para a ex por ta ção. – Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª não é o úni co Se na dor Lí der que
se vale do art. 14 para co mu ni ca ção ur gen te nes ta
Casa. É bom que se es cla re ça ao Ple ná rio que o art.
14 per mi te, de fato, que o Lí der in ter fi ra, por cin co mi-
nu tos, em qual quer fase da ses são do Se na do, po rém 
para uma co mu ni ca ção ur gen te e de in te res se par ti -
dá rio.

Co me cei, di zen do a V. Exª que não era o úni co a
usar in de vi da men te a pa la vra para co mu ni ca ção de
ou tra na tu re za, mas a Mesa to mou uma de ci são re-
cen te no sen ti do de evi tar que tais co mu ni ca ções
pros si gam fora do con tex to re gi men tal.

Peço, por con se guin te, a aten ção da Casa, so-
bre tu do dos Lí de res, para que, a par tir de ago ra, cum-
pra-se o man da men to re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu ape nas gos ta ria de re gis trar que,
para o meu Par ti do, o PSDB, e para o Go ver no é im-
por tan te a cons tru ção des sas três es tra das. Será ex-
tre ma men te sub je ti va, sem que rer po le mi zar com a
Mesa, a ava li a ção do que é im por tan te par ti da ri a -
men te ou para o País, em ter mos de dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa,
re al men te, não pode po le mi zar com ne nhum dos Srs.
Se na do res em ple ná rio, mas in sis te na sua po si ção.
V. Exª fa lou como Lí der do Go ver no. A co mu ni ca ção
de V. Exª é de im por tân cia para o País, mas não tem
nada que ver com o pro gra ma do Par ti do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, quan to 
a este as sun to, eu gos ta ria de apo i ar a Mesa. Tem
sido di fí cil aos Se na do res as su mir o pa pel de de fe sa
de seus Esta dos, quan do es ses ar ti fí ci os re gi men ta is
são uti li za dos de for ma a to lher o di re i to de ou tros Se-
na do res. O que ou vi mos, ago ra, não foi uma co mu ni -
ca ção da Li de ran ça do Go ver no, mas de um Se na dor
que re pre sen ta bem a sua re gião, como o Se na dor
Ro me ro Jucá.

Qu e ro apla u dir V. Exª e pe dir que haja cu i da do
da Mesa no cum pri men to do Re gi men to tam bém em
re la ção aos pro nun ci a men tos. Pelo fato de o tem po
de 20 mi nu tos ser uti li za do por 40 ou 45 mi nu tos, te-
nho de i xa do de fa lar mu i tas ve zes. 

Prin ci pal men te nes te ano, Sr. Pre si den te, é
ne ces sá rio ter mu i to cu i da do na apli ca ção do Re gi -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
agra de ce o apo io de V. Exª e con cor da em que, de
fato, quan to a essa ou tra ver ten te, al guns dos Srs. Se-
na do res se ex ce dem no seu tem po, a des pe i to das
ad ver tên ci as da Mesa.

A Mesa está aten ta para que, da qui para di an te,
o Re gi men to seja ri go ro sa men te cum pri 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, eu me
ha via pro gra ma do para, na tar de de hoje, abor dar um
tema que sem pre foi uma das prin ci pa is ban de i ras do
meu man da to, que é a re di vi são ter ri to ri al do País.
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Aliás, esse tema foi ob je to de três pro je tos de
de cre to le gis la ti vo apro va dos pelo Se na do, que
aguar dam apre ci a ção na Câ ma ra. Eles cri am o Esta-
do do Ta pa jós por des mem bra men to de Mu ni cí pi os
do Pará; o Esta do do Ara gua ia por des mem bra men to
de Mu ni cí pi os de Mato Gros so; e três ter ri tó ri os fe de -
ra is, jus ta men te na zona con fli tu o sa da vi zi nhan ça
com a Co lôm bia e o Peru, no Ama zo nas. 

Mas, len do os jor na is de hoje, re sol vi de i xar
esse tema para ou tra opor tu ni da de e ater-me à de fe -
sa dos Pre fe i tos bra si le i ros, es pe ci al men te os do meu
Esta do.

O jor nal O Glo bo apre sen tou a se guin te man-
che te: “FH diz que res pon sa bi li da de é dos mu ni cí pi -
os”. Diz a ma té ria: “O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so de i xou cla ro on tem que, se há res pon sá ve is
di re tos pela epi de mia de den gue, es tes são os mu ni -
cí pi os.”

No jor nal Va lor Eco nô mi co, há ou tra ma té ria:
“Pre si den te ten ta isen tar Ser ra de cul pa pela epi de -
mia de den gue. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ten tou isen tar o Mi nis té rio da Sa ú de, co man -
da do até dez dias atrás pelo can di da to do PSDB ao
Pa lá cio do Pla nal to, José Ser ra, de res pon sa bi li da de
pela atu al epi de mia de den gue.”

O jor nal O Esta do de S.Pa u lo pu bli cou: “Para
FHC, den gue é mu ni ci pal e es ta du al. Pre si den te diz
que Go ver no Fe de ral só dá re cur sos e de fi ne po lí ti ca.”
Por tan to, a cul pa pela epi de mia se ria dos Pre fe i tos e
dos Go ver na do res.

Ora, Sr. Pre si den te, quan do se fala, por exem-
plo, que a taxa de mor ta li da de in fan til caiu no País,
diz-se que o mé ri to é do Mi nis té rio da Sa ú de, não dos
Pre fe i tos e Go ver na do res es ta du a is. Qu an do se fala
que al gum ou tro ín di ce me lho rou no que tan ge, por
exem plo, à Aids, o mé ri to é do Mi nis té rio da Sa ú de e
não dos pro gra mas apli ca dos nos Mu ni cí pi os pe los
Pre fe i tos, nem pe los Go ver na do res.

No en tan to, quan do se vê essa ca la mi da de a
que es ta mos as sis tin do, Sr. Pre si den te, o que mais
me in dig na, como mé di co, é ve ri fi car que essa re a li -
da de vem sen do de nun ci a da há mu i to tem po. Eu
mes mo tive opor tu ni da de de fa zer vá ri os pro nun ci a -
men tos des ta tri bu na, de nun ci an do não só o pro ble -
ma da den gue, como tam bém o pro ble ma da ma lá ria,
da tu ber cu lo se, da han se nía se e da fe bre ama re la.
Che guei, in clu si ve, a apre sen tar um re que ri men to na
Co mis são de Assun tos So ci a is, apro va do no dia de
15 de mar ço de 2000 – por tan to, há dois anos –, va za -
do nos se guin tes ter mos:

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro que seja con-
vi da do o Exmº Sr. Mi nis tro da Sa ú de, Dr. José Ser ra
para ex pli car os se guin tes as sun tos de in te res se na-
ci o nal:

1) Si tu a ção de do en ças cu jos ín di ces de in ci -
dên cia, mor bi da de e mor ta li da de têm se agra va do:

a) Fe bre ama re la,
b) Den gue,
c) Han se nía se,
d) Tu ber cu lo se,
e) Ma lá ria.
2) A ques tão dos me di ca men tos.
Sr. Pre si den te, ape sar de esse re que ri men to ter

sido apro va do, o Mi nis tro nun ca com pa re ceu à Co-
mis são para dar es sas ex pli ca ções, e dois anos se
pas sa ram.

Sr. Pre si den te, no dia 18 de ja ne i ro de 2000,
apre sen tei um re que ri men to à Mesa do Se na do, no
sen ti do de que fos se con vi da do o Mi nis tro para pres-
tar es cla re ci men tos ao Se na do so bre es ses ín di ces,
que já vi nham sen do de nun ci a dos, re fe ren tes à ma lá -
ria, à le ish ma ni o se, à tu ber cu lo se, à den gue, e ne-
nhu ma sa tis fa ção efe ti va foi dada.

Ago ra que a den gue re al men te as su miu uma
pro por ção pra ti ca men te in con tro lá vel, ou vi mos o pro-
nun ci a men to do Pre si den te da Re pú bli ca, em de fe sa
ob vi a men te do can di da to do seu Par ti do, co lo can do a
cul pa nos Pre fe i tos e nos Go ver na do res de Esta do.

Sr. Pre si den te, devo di zer que não es tou fa zen -
do um dis cur so de opor tu ni da de, por que, sen do do
PFL, es te ja, por aca so, que ren do con tra por-me à po-
si ção do Se na dor José Ser ra, ex-Mi nis tro da Sa ú de,
que é do PSDB. Qu e ro, sim, fa zer esse re gis tro, como
mé di co, in clu si ve me va len do de uma re por ta gem da
Fo lha de S.Pa u lo, do dia 24 de fe ve re i ro des te ano,
que diz: “Espe ci a lis tas cul pam Ser ra por fra cas so
con tra a den gue”. Vou ler ape nas um tre cho da ma té -
ria:

Ao as su mir o Mi nis té rio da Sa ú de, em
31 de mar ço de 1998, José Ser ra anun ci ou
o seu ob je ti vo ime di a to: com ba ter o mos qui -
to trans mis sor da den gue que pro vo ca va en-
tão uma epi de mia no Rio, em Mi nas e em
ou tros Esta dos. Com pa rou o de sa fio a uma
“guer ra” na qual o tri un fo se ria das “for ças
da sa ú de”.

Qu a tro anos de po is, na sex ta re tra sa -
da, seis dias an tes de de i xar o mi nis té rio
para se de di car a cam pa nha à Pre si dên cia,
Ser ra, 59, de sem bar cou no Rio. Che gou em
meio a uma nova epi de mia. O eco no mis ta
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que as su miu a Sa ú de com a pro mes sa de
der ro tar a den gue de i xa o go ver no mar ca do
pelo re cru des ci men to da do en ça.

A Fo lha mos tra a se guir que a den gue 
se ex pan de ape sar de re cor ren tes aler tas.
Ci en tis tas afir mam que o Mi nis té rio da Sa ú -
de co me teu er ros na trans fe rên cia da exe cu -
ção do com ba te an ti den gue às pre fe i tu ras,
que se pre ci pi tou ao dis pen sar mi lha res de
agen tes sa ni tá ri os e que não co or de na, uni-
for mi za ou mo ni to ra su fi ci en te men te as
ações mu ni ci pa is.

Para os es pe ci a lis tas, pro fes so res de
qua tro uni ver si da des, o Go ver no er rou ao
aban do nar um pro je to an ti den gue de 1996 e
ao não as se gu rar con ti nu i da de de ini ci a ti -
vas. A er ra di ca ção da en fer mi da de é con si -
de ra da qua se in viá vel, mas o seu al can ce
po de ria ser mu i to re du zi do.

São es pe ci a lis tas que se ma ni fes tam. Faço
ape nas este re gis tro no sen ti do de re pa rar o que
dis se o Pre si den te da Re pú bli ca quan do cul pou os
Pre fe i tos e os Go ver na do res de Esta do pela epi de -
mia de den gue que as so la o País e que está ca u -
san do inú me ras mor tes, di a ri a men te, nas prin ci pa is
ci da des do País.

Tam bém que ro co men tar a ma té ria pu bli ca da
na re vis ta Épo ca do dia 18 de fe ve re i ro de 2002, cujo
tí tu lo é “O do mí nio do mos qui to”, que mos tra cla ra -
men te o des ca so do Go ver no Fe de ral, que aban do -
nou um pla no ela bo ra do pelo en tão Mi nis tro da Sa ú de 
Adib Ja te ne e de i xou que a do en ça atin gis se os atu a -
is ní ve is.

Sr. Pre si den te, re pi to, não ha via pro gra ma do fa-
lar so bre esse as sun to, por que de se ja va abor dar a re-
di vi são ter ri to ri al. No en tan to, não pude fi car ca la do
di an te da acu sa ção fe i ta pelo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca con tra os Pre fe i tos e Go ver na do res. E mu i -
to mais: como mé di co, des ta tri bu na, inú me ras ve zes,
como está aqui pro va do, fiz essa de nún cia, pedi pro-
vi dên ci as, mos trei da dos que não eram meus – da dos 
le van ta dos por fon tes fi de dig nas – e que hoje es tão a
de mons trar ao País que re al men te a Sa ú de foi mu i to
mal ad mi nis tra da.

É pre ci so, sim, dar fim a essa his tó ria de fi car co-
lo can do cul pa em quem não a tem. Te mos re al men te
que fa zer um gran de mu ti rão, en vol ven do to dos os se-
to res go ver na men ta is, fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa -
is, e até a so ci e da de ci vil, para que aca be mos com a
tris te za de um País como o nos so ser ví ti ma da den-
gue e – é bom que se diga – de do en ças mais si len ci -

o sas, como a le ish ma ni o se, a tu ber cu lo se, a han se -
nía se e ou tras evi ta das por va ci na ção e que re al men -
te me re cem ser me lhor ata ca das.

Mu i to obri ga do.

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. Anto nio Car los Va la da -
res, 2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca por vin te mi nu tos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên -
cia fe chou o cer co.

A Na ção, de so ri en ta da, bus ca uma so lu ção rá-
pi da para o caos em que se en con tra: as sal tos, se-
qües tros, la tro cí ni os, nar co trá fi co, cri me or ga ni za do,
po pu la ção afli ta. O Esta do, fra gi li za do pela his tó ri ca
ne gli gên cia, vê par te de seu ter ri tó rio ser es bu lha do
pe los ban di dos. Não há ca de ia para tan tos mar gi na is.
A Jus ti ça ca mi nha de va gar, en quan to a cri mi na li da de
cor re ce le re men te.

Não há he ro ís mo po li ci al nem ma gis tra do vo ca -
ci o na do que pos sam ins pi rar con fi an ça na po pu la ção
a cur to pra zo. A ques tão é es tru tu ral, é cul tu ral. Go-
ver no e povo cor rem de um lado para o ou tro, qua se
sem so lu ção. Quem pode con tra ta se gu ran ça par ti cu -
lar. Quem não pode se ex põe to dos os dias na rua,
nos la res, em to dos os lu ga res. O Go ver no anun cia
pa li a ti vos e aci o na o Con gres so Na ci o nal para o aper-
fe i ço a men to da le gis la ção pe nal e pro ces su al pe nal,
como se a so lu ção re si dis se no Le gis la ti vo.

A vi o lên cia en tre nós é his tó ri ca por fa to res di-
ver sos, a co me çar pela ne gli gên cia do Esta do em op-
tar por in ves ti men tos na se gu ran ça. Como todo bra si -
le i ro, só fe cha a por ta de po is da casa ar rom ba da.

Por ou tro lado, há um sen ti men to de im pu ni da de 
ge ne ra li za do na po pu la ção, es pe ci al men te pela mo-
ro si da de do Ju di ciá rio e pela con tra di ção das suas
de ci sões nas di ver sas ins tân ci as. O pren de-e-sol ta
las ti má vel de to dos os dias de so ri en ta a so ci e da de e
fra gi li za o po der po lí ti co do Esta do. A Jus ti ça é aca dê -
mi ca e bu ro crá ti ca ins ti tu ci o nal men te, é len ta e pa-
chor ren ta, a des pe i to da de di ca ção e do sen ti men to
cí vi co dos ma gis tra dos, vo ca ci o na dos para que ela se
faça. O ex ces so de re cur sos leva ao adi a men to per-
ma nen te das de ci sões, em per ra o des lin de das ques-
tões e leva o povo a não acre di tar na sua efi ciên cia. O
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pri me i ro a pre va le cer-se des sa di fi cul da de é o mar gi -
nal.

A des cren ça no Esta do co me ça onde ini cia esse
sen ti men to de im pu ni da de, que de so la o jus to e ani-
ma o mal fe i tor.

As ins ti tu i ções são in dul gen tes com o cri mi no so. 
Há mais van ta gens de exer cí cio de ci da da nia para o
pre so do que para o de sem pre ga do, o ex clu í do. Os
pou cos que são pre sos, pro ces sa dos e con de na dos
têm suas pe nas di mi nu í das, e, a cada dia, ou tros be-
ne fí ci os vão-se so man do aos an te ri o res. Nun ca cum-
prem in te gral men te a pena. Re tor nam à so ci e da de
sem res so ci a li za ção e mais qua li fi ca dos para cri me. É
no tó rio que os pre sí di os são es co las de vi o lên cia.

To dos nós so mos cul pa dos. A ne gli gên cia foi e
está sen do a ca u sa de to dos es ses ma les. Hoje, ser
ba ni do é ser he rói na mí dia, he rói do povo, ar tis ta de
te le vi são, que a tudo dá in te i ra co ber tu ra.

Não há uma pro pos ta con cre ta, um pro je to de fi -
ni do. O Con gres so se mo vi men ta para no vas leis,
aper fe i ço an do ou tras, mas a ques tão não re si de nis-
so, não se li mi ta a isso.

Não que ro aqui fa lar dos maus sa lá ri os dos po li -
ci a is, da pés si ma es tru tu ra ad mi nis tra ti va das po lí ci as 
ci vil e mi li tar. Não de se jo apro fun dar-me na ques tão
do Ju di ciá rio len to.

O que me pre o cu pa, pon tu al men te hoje, é o pro-
je to do Go ver no, em tra mi ta ção aqui no Se na do Fe-
de ral, que pro põe de sar mar to dos os ci da dãos bra si -
le i ros, com o fal so ar gu men to de que, ti ran do a arma
da casa das fa mí li as bra si le i ras, os ban di dos vão res-
pe i tar mais a to dos nós por esse ato de ur ba ni da de.
Ban di do é ban di do. Não pode ha ver con tem pla ção
com a mar gi na li da de.

Ape nas 1,5% da po pu la ção tem por te le gal de
arma no País. Que im pac to so bre a cri mi na li da de
pode ha ver com o de sar ma men to des sa pe que na
par ce la da po pu la ção? Se o povo bra si le i ro fos se
mais ar ma do, os ban di dos não ti ra ri am tan to pro ve i to
das suas ví ti mas in de fe sas.

O pro je to do Go ver no diz que, de sar man do o
povo, ha ve rá uma que da no ín di ce de cri mi na li da de,
de mor tes por aci den te com ar mas, e que a arma é
um in cen ti vo ao con fron to, à aven tu ra de en fren tar um
ban di do em de si gual da de.

Onde fica o di re i to cons ti tu ci o nal do ci da dão de
pro mo ver a sua le gí ti ma de fe sa na au sên cia do Esta-
do, que não pode es tar em to dos os lu ga res ao mes-
mo tem po? O sim ples fato de a fa mí lia es tar ara ma da
em sua casa é fa tor de te me ri da de para o as sal tan te.
O con trá rio tam bém é ver da de i ro. A fa mí lia de sar ma -

da é fa mí lia vul ne rá vel, a não ser que pa gue se gu ran -
ça par ti cu lar, alu gan do mão ara ma da, ter ce i ri zan do a
le gí ti ma de fe sa. Os con tra ta dos são ho mens vi o len -
tos? São ban di dos tam bém? São ca pa zes de ma tar
para sal var seu pa trão? E a clas se mé dia ba i xa, os
po bres, como fi cam? Seus bens, por pe que nos que
se jam, es tão tam bém sob a ame a ça do fur to e do rou-
bo, e seus fi lhos, de abu so se xu al, es tu pro e ou tros
cri mes mais.

Mu i tos ten tam jus ti fi car o de sar ma men to do
povo com os exem plos das es co las ame ri ca nas, onde
os ado les cen tes co me tem cri mes con tra a vida de ou-
tros ado les cen tes. Mas, lá nos Esta dos Uni dos, as ar-
mas sem pre fo ram co muns nas es co las. Há pou cos
anos, toda es co la ti nha um clu be de tiro. Se gun do nos
in for ma o pro fes sor John Lott Jr., da Uni ver si da de e
Chi ca go, em seu li vro Mais Armas, Me nos Cri mes,
edi ção de 1998, “es tu dan tes se cun dá ri os car re ga -
vam suas ar mas para o co lé gio nos me trôs pela ma-
nhã, en tre ga vam-nas para o pro fes sor da tur ma e as
apa nha vam após a es co la para a prá ti ca do tiro ao
alvo. O Go ver no fe de ral até mes mo deu ri fles a es tu -
dan tes e pa gou sua mu ni ção. Os es tu dan tes com pe ti -
am re gu lar men te em tor ne i os mu ni ci pa is e eram pre-
mi a dos com bol sas uni ver si tá ri as”.

Aqui, a re a li da de so ci al é bem ou tra.
Mes mo as sim, a Cons ti tu i ção ame ri ca na, em vi-

gor há mais de 200 anos, con ti nua com o di re i to do
povo de ter e por tar ar mas.

Entre nós, a lei que fala so bre o por te de ar mas
é su fi ci en te para re gu lar a ma té ria. Não se pre ten de
que 160 mi lhões de bra si le i ros se jam ar ma dos. A se-
le ção é fe i ta cri te ri o sa men te pela le gis la ção já em vi-
gor. Te nho para mim que a Lei nº 9.437, que cri ou o
sis te ma na ci o nal de ar mas, é o ins tru men to ide al que
já te mos em mãos. Dis ci pli na o re gis tro e o por te de
arma. Per mi te que o ci da dão pos sua a arma em casa
e que pos sa por tá-la, des de que sa tis fa ça cer tos re-
qui si tos, tais como: ser so ci al men te pro du ti vo, ter
con di ções psi co ló gi cas sa tis fa tó ri as, pos su ir ades tra -
men to no uso da arma, com pro var a ne ces si da de do
seu uso em fun ção do tra ba lho ou em ra zão das cir-
cuns tân ci as que o cer cam. Tra ta-se de im por tan te e
atu a li za dís si ma le gis la ção, que en du re ceu subs tan ci -
al men te as re gras do por te de arma. Mes mo as sim,
mu i tos di zem que o ín di ce de vi o lên cia está re la ci o na -
do di re ta men te ao uso das ar mas pelo povo. Não é
ver da de. Da dos le van ta dos no Bra sil e no mun do
com pro vam que ine xis te re la ção en tre a ven da, o por-
te de ar mas le ga is e o au men to da vi o lên cia. Em
1994, Sr. Pre si den te, fo ram re gis tra das 42.090 ar mas
e au to ri za dos 69.163 por tes de arma em São Pa u lo.
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Nos anos se guin tes, com a lei re fe ri da, que é de 1997
e que tor nou mais di fí cil a com pra das ar mas, ocor reu
uma di mi nu i ção pro gres si va nas ven das. Em 1998,
ocor re ram não mais os 42 mil re gis tros, mas 6.714, e
fo ram con ce di dos não os 69 mil por tes, mas ape nas
2.115. No en tan to, não hou ve di mi nu i ção da vi o lên cia. 
Hou ve o seu au men to e não ape nas em São Pa u lo,
mas no Bra sil todo. Isso pro va su fi ci en te men te que
me nos ar mas não sig ni fi ca me nos cri me.

A Asso ci a ção Bra si le i ra dos Co le ci o na do res de
Armas, den tre seus “mo ti vos para não de sar mar a po-
pu la ção”, enu me ra um que re pu to im por tan te: “Não
são as bri gas em ba res, no trân si to ou nos es tá di os
que es tão in co mo dan do a so ci e da de, mas sim a cri-
mi na li da de de sen fre a da (rou bos, fur tos, es tu pros, as-
sas si na tos, trá fi co de dro gas, se qües tros, etc).”

O pro fes sor Ri car do Va lez Ro dri gues, da Uni-
ver si da de Gama Fi lho, no Jor nal da Tar de, de 16 de
ju nho de 1999, den tre ou tras con si de ra ções, deu este
de po i men to:

(...) A co ra jo sa po si ção da Ju í za De ni -
se Fros sard, que há al guns anos en qua drou 
sem me i as-tin tas os pa pas do cri me or ga ni -
za do no Rio de Ja ne i ro, é hoje co i sa do pas-
sa do. Enquan to isso a mar gi ná lia se for ta le -
ce e as au to ri da des se des mo ra li zam. É cla-
ro que não se po dem ne gar as in ves ti das da
Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Rio de
Ja ne i ro para ocu par os es pa ços que vai
abrin do o nar co trá fi co nos seus re du tos.
Mas con ve nha mos que a po lí ti ca an ti cri me
po de ria ser bem mais for te e sis te má ti ca, di-
an te da gra vi da de que as su miu, no Rio de
Ja ne i ro e em São Pa u lo, a vi o lên cia de fla -
gra da pe los tra fi can tes da mor te.

Uma fal sa idéia apo de rou-se das men-
tes após a aber tu ra: a de que a de mo cra cia
con sis te na frou xi dão da lei. À som bra des-
sa fa lá cia cres ceu o pu dor em re la ção à sua
apli ca ção. So mos de mo cra tas, logo se ja mos 
to le ran tes com os mar gi na is.

O Pre si den te da Re pú bli ca ce deu pe-
ran te as pres sões de no tó ri os cri mi no sos in-
ter na ci o na is, como os se qües tra do res de
Abí lio Di niz.

Nes ta hora da frou xi dão das leis, mais vale
que a fa mí lia es te ja de sar ma da, para que o cri mi no -
so não seja in co mo da do pelo medo das ar mas. É o
que se de duz do pro je to do Go ver no em trâ mi te
nes ta Casa.

Eu não po de ria de i xar de ter mi nar este meu dis-
cur so sem tra zer ao co nhe ci men to dos meus Pa res e
do povo bra si le i ro um tra ba lho do Dr. Álva ro La za ri ni,
De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de
São Pa u lo, pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo, mem-
bro as so ci a do da Inter na ti o nal Asso ci a ti on of Chi-
efs of Po li ce, dos Esta dos Uni dos, tra ba lho esse pu-
bli ca do no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, edi ção de 19
do cor ren te, à pá gi na A-2, sob o tí tu lo “A Ter ce i ra Ver-
ten te”.

Diz o De sem bar ga dor:
A en tre vis ta de Aíl ton Alves Fe i to sa so bre a sua

fuga do pre sí dio Gu a ru lhos com o uso de he li cóp te ro
re ve la, de modo jo co so, algo que se per ce bia há al-
gum tem po. O ban di tis mo mu dou o seu per fil e for mou 
uma nova clas se so ci al las tre a da na des tru i ção dos
va lo res so ci a is, fa mi li a res e mo ra is que a mí dia ope-
rou nos úl ti mos anos. Em es pe ci al a te le vi são, de for-
ma avas sa la do ra, des tru iu mo ral men te a fa mí lia, a
au to ri da de, a po lí cia e ago ra está des tru in do até a
his tó ria do Bra sil, ins ta lan do en tre nós o re i na do do
‘nin guém pres ta’. Foi nes te cli ma que cres ceu aqui lo
que pode ser cha ma do de a ‘ter ce i ra ver ten te da cri-
mi na li da de’, que não se res trin ge mais aos mal for ma -
dos da te o ria de Lom bro so nem às ví ti mas do mo de lo
eco nô mi co, os des va li dos, que aliás con ti nu am a au-
men tar.

E acres cen ta:
Tra ta-se ago ra de uma ter ce i ra ca te go ria: os de-

for ma dos mo ra is que acre di tam ter o ‘di re i to’ de ata-
car os de ma is ci da dãos, rou ban do-lhes os bens e ti-
ran do-lhes a vida como bem en ten de rem. Eles se ba-
se i am no que a mí dia lhes en si nou. Já que nin guém
pres ta, to dos em tese são ban di dos. Ora, ele, Aíl ton, é
o ban di do de cla ra do, o ban di do as su mi do. Ele tem
lado, como bem dis se.

Mas o pro ble ma não pára por aí. Essa nova clas-
se de ban di dos, ao con trá rio de an ti ga men te, tem
hoje o apo io dos seus fa mi li a res, que tam bém fo ram
con ven ci dos pela mí dia de que nin guém pres ta.
Antes, o fi lho la drão era até mes mo re ne ga do e pos to
fora de casa pela fa mí lia. Hoje bas ta ir aos pre sí di os
para ve ri fi car as mul ti dões que ali acor rem para dar
seu apo io mo ral aos pre sos e, quem sabe, le var-lhes
in for ma ções e ou tros “me i os”.

Estra nha men te, es sas mul ti dões não são en-
con tra das nas por tas dos asi los de ve lhos e dos hos-
pi ta is. É sig ni fi ca ti vo quan do se vê um fa mi li ar ne-
gar-se a de cla rar ao re pór ter na por ta de um pre sí dio
os mo ti vos da pri são de seu pa ren te com a fra se: “Ah!
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So bre isso eu não falo!” Não fala por que, evi den te -
men te, apóia!

Con tra essa “ter ce i ra ver ten te” a úni ca so lu ção é
a ca de ia. Eles es tão con ven ci dos de que es tão cer tos
e não vão mu dar. Aí está o ma i or pro ble ma da se gu -
ran ça pú bli ca e o mais pre men te.

É cer to que toda vez que um cri me de re per cus -
são ocor re, ime di a ta men te, al guns es pe ci a lis tas, que
não são dos qua dros po li ci a is, mas que es tão à pro-
cu ra de no to ri e da de pro fis si o nal em face da nova
clas se cri mi no sa, pro cu ram tu mul tu ar o ra ci o cí nio do
povo, jo gan do inú me ras pro pos tas de des mi li ta ri za -
ção, uni fi ca ção, des cons ti tu ci o na li za ção, pro pos tas
es sas sis te ma ti ca men te con tra a po lí cia, tudo para
lan çar uma cor ti na de fu ma ça no ful cro do pro ble ma
que está nas bre chas da le gis la ção pe nal, in clu in do a
Lei de Exe cu ções Pe na is, e no sis te ma pri si o nal.

E con ti nua o De sem bar ga dor:
É pre ci so en ten der que a pena apli ca da ao in fra -

tor é para ser cum pri da do co me ço ao fim. Che ga de
be ne fí ci os que só fa zem re co lo car os me li an tes (la-
drões, la tro ci das, ho mi ci das, nar co tra fi can tes, etc.)
nas ruas para as sal tar e ma tar, como de mons tram os
in di ca do res de re in ci dên cia.

Os nor te-ame ri ca nos, mu i to mais prag má ti cos
do que nós, la ti nos, en ten de ram o pro ble ma an tes e
en car ce ra ram cer ca de 1% da po pu la ção, mais de
dois mi lhões de de lin qüen tes. Se pen sar mos bem,
não é co i sa anor mal. Con ver ti do para o Esta do de
São Pa u lo, te ría mos cer ca de 350 mil pre sos. Te mos
cer ca de 100 mil. As nos sas va gas são de alta ro ta ti vi -
da de em face do que pode ser com pa ra do ao “que i jo
su í ço” que vi rou o sis te ma pri si o nal em de cor rên cia
de uma Lei de Exe cu ções Pe na is tão be ne vo len te que
be i ra a ir res pon sa bi li da de. Con vém lem brar que há
dois ou três me ses se ur dia até mes mo um in dul to de
Na tal que da ria à po pu la ção um enor me pre sen te de
gre go, sol tan do mi lha res de con de na dos em todo o
País.

Se gu ran ça pú bli ca tem so lu ção. Pro po nho que
co me ce mos pelo prin ci pal pon to que é a apli ca ção in-
te gral da pena em re gi me fe cha do e dis ci pli na do. Fa-
çam-se as leis para tan to. Cons tru am-se ca de i as su fi -
ci en tes e, pa ra le la men te, de acor do com o art. 221 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que im põe às emis so ras de rá-
dio e te le vi são rí gi dos prin cí pi os edu ca ti vos, cul tu ra is
e in for ma ti vos, pro mo ven do-se a cul tu ra na ci o nal e
re gi o nal, como tam bém o de res pe i to aos va lo res éti-
cos e so ci a is da pes soa e da fa mí lia, cu i de-se da ca u -
sa prin ci pal: a te le vi são com seu po der de pe ne tra ção 
nos la res, para que as nos sas cri an ças de hoje não

ve nham a in te grar, no fu tu ro, “a ter ce i ra ver ten te”. O
res tan te é me nos ur gen te.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR .JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca, em seu pro nun ci a men to
V. Exª re ú ne di ver sas si tu a ções, con clu in do com o
De sem bar ga dor Álva ro La za ri ni, que diz que te mos
que exe cu tar a le gis la ção vi gen te e al te rar, des de as
es co las, a ques tão edu ca ci o nal, fi na li zan do com a
ques tão so ci al. É em boa hora que V. Exª abor da a
ques tão da se gu ran ça, pois é um tema im por tan te
na pa u ta do Bra sil atu al men te. Há uma cru za da na-
ci o nal no sen ti do de uma ma i or se gu ran ça. Se ob-
ser var mos as pes so as que trans gri dem as leis, va-
mos con clu ir que o cri me com pen sa. Isso está na
ca be ça das pes so as. E a in se gu ran ça e a ins ta bi li -
da de per sis tem. A pró pria ins ti tu i ção de se gu ran ça
no Bra sil, o pró prio Go ver no não se sen te em con di -
ções de ofe re cer essa tran qüi li da de. Na fa ve la da
Ro ci nha, no Rio de Ja ne i ro, por exem plo, a po lí cia
mu i tas ve zes não con se gue nem en trar, por que
exis te a se gu ran ça in ter na de les, isto é, há dois sis-
te mas de se gu ran ça. Gu ar da das as de vi das pro por -
ções, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, exis tem al gu -
mas si tu a ções não mu i to di fe ren tes das que vêm
ocor ren do na Co lôm bia. Há al gum tem po, ha via um
cer to res pe i to por par te das For ças Arma das Re vo -
lu ci o ná ri as da Co lôm bia – Farc, mas o go ver no co-
lom bi a no co me ça a com ba tê-las ago ra por que a si-
tu a ção che gou a um pon to in sus ten tá vel. De um
cer to modo, te mos al gu mas co i sas se me lhan tes: a
po lí cia não pode en trar nas fa ve las por que os tra fi -
can tes não per mi tem, ou seja, a ins ti tu i ção da po lí -
cia não tem como ofe re cer tran qüi li da de às po pu la -
ções vi zi nhas a es sas fa ve las. O Con gres so tem que
ofe re cer as con di ções para que a le gis la ção seja
cum pri da. Mas não é só isso. Qu an to à pro pos ta do
Go ver no de de sar mar a po pu la ção, V. Exª tem ra-
zão. De sar ma-se a po pu la ção, e os ban di dos? Nes-
se pon to, con cor do com o Se na dor Iris Re zen de: pri-
me i ra men te te mos que de sar mar os ban di dos; de-
po is, as fa mí li as em suas ca sas. Caso con trá rio,
como es sas fa mí li as vão exer cer a sua le gí ti ma de-
fe sa? Essa é uma per gun ta que é ou vi da em to dos
os lu ga res. V. Exª lem bra bem que a Jus ti ça bra si le i -
ra – e va mos ser sin ce ros – é len ta. Mas eu di ria
mais: cre io que a Jus ti ça bra si le i ra é um tan to so-
nâm bu la nes sas ques tões. Não sei o que fal ta. Tal-
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vez pre ci se mos de ins tru men tos que a fa çam mais
ágil. Pre ci sa mos de efi ciên cia, pre ci sa mos ser mais
du ros, con for me V. Exª ana li sa, mas tam bém te mos
que bus car as ca u sas. Por exem plo, al guns jo vens
en tre 18 e 24 anos não con se guem pas sar no ves ti -
bu lar ou, quan do pas sam, mas não têm como pa gar 
a fa cul da de, pois não con se guem um em pre go. E
uma co i sa leva à ou tra. Um pai de fa mí lia de sem pre -
ga do pode che gar ao de ses pe ro. Mu i tas ve zes, ain-
da jo vem, é le va do a isso. E como diz o De sem bar -
ga dor La za ri ni, é pre ci so edu car des de a es co la,
para que as sim pos sa mos ofe re cer mais tran qüi li da -
de à Na ção bra si le i ra. Mas que ro, ao con clu ir meu
apar te a V. Exª, di zer da opor tu ni da de que V. Exª
tem na tri bu na, no dia de hoje, de co lher as pre o cu -
pa ções não só do seu Mato Gros so do Sul, mas
tam bém do meu Esta do de San ta Ca ta ri na, trans for -
man do-as em pre o cu pa ção na ci o nal.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB –
MG) – Se na dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço a V. Exª
pela con tri bu i ção à mi nha ex po si ção. 

Tra mi ta no Se na do o pro je to que pre ten de ti rar
a arma da mão do povo, até mes mo aque la que está
em sua re si dên cia. Pro í be o co mér cio, a pos se e o
por te de ar mas. Esse de sar ma men to da po pu la ção
co lo ca a fa mí lia à dis po si ção do ban di do, da mar gi -
na li da de.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB –
MG) – Sr. Pre si den te, já es tou con clu in do.

Se ria um su i cí dio so ci al a apro va ção des se
pro je to no Se na do Fe de ral. A fa mí lia bra si le i ra já
está de sas sos se ga da e afli ta por de ma is. Mes mo
que es te ja ile gal men te ar ma da – mu i ta gen te tem
ar mas ile ga is em casa -, a po pu la ção está afli ta,
por que não há se gu ran ça. E essa si tu a ção não se
re sol ve rá sem a pri são do me li an te, sem que as leis
se jam cum pri das, sem que a exe cu ção pe nal ocor ra
nes te País.

Por tan to, mo des ta men te, como Se na dor e
como ci da dão, pen so que a ques tão não se atém
ape nas ao Po der Le gis la ti vo. Para me lho rar a le gis -
la ção, sim; para ino var a le gis la ção, sim. Mas, na
prá ti ca, está fal tan do a ação do Go ver no na se gu -
ran ça do povo bra si le i ro.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, digo que me nos
ur gen te é to mar do ci da dão a arma da sua le gí ti ma
de fe sa. Num es ta do de ano mia, onde exis tem leis
que não são cum pri das, cabe ao Le gis la ti vo evi tar
que as boas leis se jam re vo ga das, como a lei que

cria o Sis te ma Na ci o nal das Armas, que dis ci pli na a
pos se e por te de arma no País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ju vên cio da
Fon se ca, 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. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res por per mu ta com o Se na dor Ro bin son Vi a na.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a re-
for ma tri bu tá ria é uma ma té ria que vem sen do dis cu ti -
da, há mu i tos anos, no âm bi to do Con gres so Na ci o -
nal. No en tan to, não se che ga a uma con clu são so bre
as sun to tão im por tan te para o de sen vol vi men to do
nos so País e para a jus ti ça fis cal, que pre ci sa ser im-
ple men ta da de uma vez por to das. 

To dos de cla ram, em alto e bom som, que são fa-
vo rá ve is a uma re for ma tri bu tá ria que de so ne re a pro-
du ção e pro por ci o ne me lhor dis tri bu i ção de ren da aos
Esta dos e Mu ni cí pi os mais po bres. Enfim, é ne ces sá -
rio que se im ple men te uma po lí ti ca tri bu tá ria para que
o nos so País pos sa cres cer e se de sen vol ver sem pe-
na li zar, prin ci pal men te, as clas ses me nos fa vo re ci -
das, pre ju di ca das com o não sur gi men to de no vas
ofer tas de em pre gos em mu i tas re giões, por ca u sa
des sa le gis la ção tri bu tá ria que não tra duz, de ma ne i -
ra al gu ma, a von ta de de nos sa so ci e da de. 

Sem dú vi da al gu ma, mu i tos Esta dos exa ge ra -
ram com a li be ra li da de con ce di da às uni da des fe de -
ra das. Seus Se cre tá ri os de Fa zen da, em re u niões do
Con faz, pu de ram es ta be le cer nor mas, cri an do de ze -
nas de dis tor ções no sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro, ge-
ran do a cha ma da “guer ra fis cal”, onde cada Esta do
pro cu ra ofe re cer mais van ta gens que o ou tro para
que um ma i or nú me ro de em pre sas se ins ta le em seu
ter ri tó rio. 

Sr. Pre si den te, além da guer ra fis cal que fi cou
mais do que evi den te de po is da Cons ti tu i ção de 1988,
al guns Esta dos cri a ram um ab sur do, a cha ma da an-
te ci pa ção do ICMS. Isso é uma im pro pri e da de, uma
apro pri a ção in dé bi ta dos Esta dos que ado ta ram essa
sis te má ti ca em re la ção às em pre sas que, mu i tas ve-
zes, são obri ga das, an tes de ven de rem as suas mer-
ca do ri as, a pa ga rem en tre 10% a 30% do ICMS.

Pro cu ran do con tri bu ir para a me lho ria do fun ci o -
na men to do nos so sis te ma tri bu tá rio e cor ri gir essa
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dis tor ção, esse ab sur do, esse erro que está sen do co-
me ti do em mu i tos Esta dos, es ta mos apre sen tan do
um pro je to de lei que, na ver da de, mo di fi ca ou al te ra a
cha ma da Lei Kan dir, a Lei Com ple men tar nº 87, de 13
de se tem bro de 1996.

Essa lei atri bu iu aos Esta dos a pos si bi li da de ab-
sur da de se fa zer a co bran ça an te ci pa da do ICMS,
quan do, por exem plo, a mer ca do ria en tra no Esta do,
pas sa pela fron te i ra. Co nhe ço em pre sá ri os do meu
Esta do que, em fun ção des sa co bran ça que está vi o -
len tan do o Sis te ma Tri bu tá rio Bra si le i ro, to mam di-
nhe i ro em pres ta do, por que têm de pa gar o im pos to
an tes de ven de rem a mer ca do ria. Isso está acon te -
cen do no Bra sil, não só em Ser gi pe, como em ou tros
Esta dos. 

Aten den do aos re cla mos dos pe que nos e mé di -
os em pre sá ri os des te Bra sil afo ra e das as so ci a ções
co mer ci a is bra si le i ras que en tra ram em con ta to co mi -
go de po is de um dis cur so que fiz re cla man do des sa
dis pa ri da de que está sen do ge ra da em mu i tos Esta-
dos, pen sa mos na apre sen ta ção des sa pro pos ta.
Obti ve mos, para o nos so pra zer e ale gria, a apo si ção
da as si na tu ra do Se na dor Lind berg Cury, que já foi
Pre si den te da Asso ci a ção Co mer ci al do Dis tri to Fe-
de ral e hoje é Vice-Pre si den te da Con fe de ra ção Bra-
si le i ra das Asso ci a ções Co mer ci a is. S. Exª apóia o
nos so pro je to e re sol veu, para de mons trar a sua so li -
da ri e da de aos em pre sá ri os do Bra sil in te i ro, as si nar
nos so pro je to.

Embo ra, Sr. Pre si den te, seja o ide al, sabe-se
que qual quer im pos to ja ma is é com ple ta men te ne u tro 
para o sis te ma eco nô mi co, pois sem pre es ta rá re ti -
ran do po der de com pra da po pu la ção, one ran do se to -
res pro du ti vos, in flu en ci an do em cus tos, es ti mu lan do
ou de ses ti mu lan do a con cor rên cia. Além dis so, o
mes mo im pos to afe ta di fe ren te men te as pes so as, de-
pen den do, por exem plo, de sua fa i xa de ren da ou de
seus há bi tos de con su mo ou afe ta di fe ren te men te os
pro du to res de pen den do da pró pria es tru tu ra do mer-
ca do no qual cada um atue, da tec no lo gia que em pre -
gue ou até mes mo da ve lo ci da de do giro dos seus ne-
gó ci os. 

Ain da as sim, essa ne u tra li da de deve ser bus ca -
da pela po lí ti ca tri bu tá ria como um dos ob je ti vos mais
im por tan tes. E, mais do que isso, a téc ni ca tri bu tá ria
deve ter em mira cri ar o mí ni mo de ônus ex tra fis ca is
para o con tri bu in te. Ônus, por exem plo, como os cus-
tos de con tro les que são obri ga dos a man ter ou como
os cus tos fi nan ce i ros da obri ga ção tri bu tá ria.

Qu an to a esse úl ti mo par ti cu lar, é de boa po lí ti -
ca que a cro no lo gia do nas ci men to da obri ga ção tri-
bu tá ria e o efe ti vo pa ga men to do im pos to aos co fres

do Esta do seja, tan to quan to pos sí vel, adap ta da à
cro no lo gia do giro dos ne gó ci os. Assim, por exem plo,
se o pra zo mé dio de re ce bi men to das mer ca do ri as
ven di das é de qua ren ta e cin co dias, e o Esta do im-
põe ao con tri bu in te re co lher o im pos to em quin ze dias
isso sig ni fi ca que o con tri bu in te está sen do one ra do
em ju ros equi va len tes aos ban cá ri os, in ci den tes du-
ran te trin ta dias so bre o va lor pago.

Mu i to pior: se o Esta do le gis la que o fato ge ra dor 
da obri ga ção seja a en tra da da mer ca do ria em es to -
que e não a sa í da e, se a base de cál cu lo não é o fu tu -
ro va lor de sua pró pria ven da, mas o da su pos ta ven-
da de um va re jis ta com o qual se quer tem re la ção di-
re ta, por es tar co lo ca do vá ri as eta pas adi an te na ca-
de ia de co mer ci a li za ção do pro du to, pode es tar sen-
do im pos ta uma so bre car ga fi nan ce i ra in su por tá vel
ao con tri bu in te, pre ju di can do o pró prio de sen vol vi -
men to de seus ne gó ci os. 

O Esta do terá an te ci pa do sua re ce i ta e as sim,
te o ri ca men te, se apro pri a do da que les ju ros. Entre-
tan to, terá pra ti ca do, por via oblí qua, ver da de i ro con-
fis co tem po rá rio ou, na me lhor das hi pó te ses, em-
prés ti mo com pul só rio não re mu ne ra do e não au to ri -
za do na nos sa Cons ti tu i ção. Do pon to de vis ta eco nô -
mi co, es ta rá su fo can do a ati vi da de pri va da e pre ju di -
can do o de sen vol vi men to. Em ou tras pa la vras: es ta rá
su pos ta men te ze lan do pelo equi lí brio fis cal atu al,
mas cons tru in do as ba ses para uma cri se fu tu ra, pela
ane mia das ati vi da des pro du ti vas.

O Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e
Pres ta ções de Ser vi ços e Trans por tes Inte res ta du al e
Inter mu ni ci pal de Co mu ni ca ção (ICMS) é es tru tu ra do 
se gun do a téc ni ca do Impos to so bre o Va lor Adi ci o na -
do (IVA). É im pos to com pa tí vel com a mais im por tan te 
evo lu ção de téc ni ca tri bu tá ria em todo o mun do.

A li te ra tu ra eco nô mi ca tem con si de ra do a téc ni -
ca do IVA, que é a mes ma ou se me lhan te a do ICMS,
como a que pos si bi li ta a ma i or ne u tra li da de, em se
tra tan do de im pos to so bre ven das, prin ci pal men te se
com pa ra do com o im pos to em cas ca ta. É ne u tro em
re la ção à es tru tu ra da em pre sa, pois o to tal do im pos -
to in ci den te so bre de ter mi na do pro du to in de pen de do
nú me ro de tran sa ções por ele so fri das ao lon go da
ca de ia pro du ti va.

Ou tra gran de van ta gem do IVA é que, sen do
mul ti fá si co, dis tri bui a car ga tri bu tá ria pro por ci o nal -
men te en tre to dos os agen tes eco nô mi cos. Vá ri as ou-
tras van ta gens po de ri am ser iden ti fi ca das, mas es sas 
são as prin ci pa is. E, co in ci den te men te, são exa ta -
men te es sas que vêm sen do vi o len ta men te dis tor ci -
das pe los Esta dos que, no afã de ar re ca dar mais e
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mais, con fun dem an te ci pa ção com au men to de re ce i -
ta.

A re gu la men ta ção hoje vi gen te le vou ao uso
abu si vo do ins ti tu to da subs ti tu i ção tri bu tá ria – que,
na fi lo so fia do im pos to, deve ser ex cep ci o na lís si ma.
Pior que isso, le vou a uma ab sur da prá ti ca de an te ci -
pa ção tri bu tá ria, pela qual os con tri bu in tes são obri-
ga dos a pa gar o fu tu ro im pos to já na en tra da da mer-
ca do ria em seu es to que. Mu i tos Esta dos têm mes mo
co bra do o im pos to na pró pria di vi sa in te res ta du al, du-
ran te o trân si to da mer ca do ria.

Este pro je to tem o ob je ti vo de, re gu la men tan do 
o § 7º do art. 150, com bi na do com a alí nea “b” do in-
ci so XII do § 2º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
res ga tar o ver da de i ro con ce i to e fi na li da de da subs-
ti tu i ção tri bu tá ria, em con so nân cia com a fi lo so fia do
IVA e com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is, pon do co bro 
ao ver da de i ro car na val de abu sos e in cons ti tu ci o na -
li da des pra ti ca das pe los Esta dos no cam po do
ICMS.

Des ta cam-se os prin ci pa is pon tos do pro je to:

I – pas sa a ser per mi ti da ape nas a subs ti tu i ção 
“para a fren te”, em obe diên cia ao dis pos to no § 7º
do art. 150 da Cons ti tu i ção (até por que a téc ni ca de
dé bi to/cré di to do ICMS dis pen sa a subs ti tu i ção
“para trás”);

II – é eli mi na da a en tra da da mer ca do ria com o
fato ge ra dor do im pos to, para co i bir a co bran ça an-
te ci pa da do im pos to, an tes da ven da da mer ca do ria;

III – a subs ti tu i ção pas sa a ser per mi ti da so-
men te no mo men to do fato ge ra dor da ope ra ção
pró pria do con tri bu in te subs ti tu to, isto é, na sa í da da
mer ca do ria ou na pres ta ção do ser vi ço;

IV – é ve da da a de le ga ção e com pe tên cia,
pelo Po der Le gis la ti vo à au to ri da de ad mi nis tra ti va,
para ma ni pu lar os ele men tos ju rí di cos do fato ge ra -
dor (em obe diên cia ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da le-
ga li da de);

V – a base de cál cu lo pas sa a ser, em or dem
obri ga tó ria de pre fe rên cia, o pre ço ta be la do por ór-
gão pú bli co, o su ge ri do pelo fa bri can te e, fi nal men te, 
a “pa u ta” es ta be le ci da pela au to ri da de ad mi nis tra ti -
va se gun do cri té ri os bem de fi ni dos;

VI – são cri a dos me ca nis mos para co i bir abu so 
de par te a par te, no es ta be le ci men to da base de
cál cu lo: a ad mi nis tra ção pode des con si de rar o pre ço 
su ge ri do pelo fa bri can te, se ele for com pro va da men -
te su bes ti ma do, e o con tri bu in te pode re cu sar-se à

con di ção de subs ti tu to se a pa u ta es ta be le ci da pela
ad mi nis tra ção for com pro va da men te su pe res ti ma da;

VII – em obe diên cia ao dis pos to no § 7º do art.
150 da Cons ti tu i ção, são cri a dos me ca nis mos para
pos si bi li tar o ime di a to res sar ci men to do im pos to co-
bra do a ma i or na subs ti tu i ção tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, com este pro je to, nós que in te -
gra mos o PSB – Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro – nes ta 
Casa pre ten de mos em pres tar a nos sa co la bo ra ção
à me lho ria do sis te ma tri bu tá rio e ao seu aper fe i ço a -
men to em nos so País.

Tra ta-se de uma con tri bu i ção que é co bra da a
toda hora e a todo ins tan te pelo con tri bu in te per se -
gui do, in jus ti ça do, mal-en ten di do: o con tri bu in te bra-
si le i ro, que me re ce ria uma ma i or con si de ra ção por
par te das au to ri da des go ver na men ta is. Se o im pos -
to é jus to, cer ta men te, a so ne ga ção será mí ni ma; se
o im pos to é pago, a con tri bu i ção da so ci e da de será
le gí ti ma, será de boa von ta de, o que acar re ta rá no
au men to da ar re ca da ção. Em fun ção dis so, as obras
vão sur gir, os ser vi ços pú bli cos vão me lho rar e o
País po de rá pres tar ser vi ços es sen ci a is à po pu la -
ção.

Lo gi ca men te, Sr. Pre si den te, se o Go ver no ti-
ves se em pe nha do em me lho rar o Bra sil, em me lho -
rar o seu sis te ma de sa ú de, que está ca pen gan do,
ape sar dos re cur sos que nós atri bu í mos aqui no
Con gres so Na ci o nal por meio de uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal, da qual fui re la tor, obri gan do 
Esta dos e Mu ni cí pi os a co lo ca rem re cur sos cer tos e
de ter mi na dos no Fun do Na ci o nal de Sa ú de; se o
Go ver no ti ves se al gu ma res pon sa bi li da de em de fen -
der a sa ú de do po bre, em cum prir com os com pro -
mis sos as su mi dos na pra ça pú bli ca, cla ro que não
es ta ría mos as sis tin do a essa epi de mia de den gue,
que é uma ver da de i ra ver go nha, que é um acon te ci -
men to de Ter ce i ro Mun do, de pa í ses como Ban gla -
desh. Acre di to que hoje lá não exis te uma cri se
como esta. É uma ver go nha na ci o nal essa mor ta li -
da de que está acon te cen do em vá ri os Esta dos da
Fe de ra ção, mo ti va da, subs tan ci al men te, por fal ta de
uma po lí ti ca co e ren te que de fen da o povo bra si le i ro
de cri ses como essa pro vo ca da pela den gue em vá-
ri os Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, es pe ra mos que o
Pre si den te da Re pú bli ca, an tes de sair, por que Sua
Exce lên cia ain da não de i xou o seu man da to, em bo ra
es te jam agin do, no Bra sil, como se ele já es ti ves se
sa in do ago ra no mês de abril. O Pre si den te da Re pú -
bli ca es ta rá go ver nan do até o fi nal do ano. Sua Exce-
lên cia está na Po lô nia, mas há o Vice-Pre si den te da
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Re pú bli ca, mem bro do PFL, o mes mo Par ti do da Go-
ver na do ra Ro se a na Sar ney, que po de ria es tar aju-
dan do o Pre si den te da Re pú bli ca a en con trar uma
ma ne i ra para que a re for ma tri bu tá ria fos se apro va da
ain da este ano. Por que não pode? Não es tão que ren -
do des tru ir a CLT? A CLT não é a ca u sa prin ci pal do
sub de sen vol vi men to e do de sem pre go no Bra sil. Não
pre ci sa mos re for mar a CLT, mas, sim, o sis te ma tri bu -
tá rio na ci o nal, ado tan do uma po lí ti ca eco nô mi ca mais
jus ta e mais equâ ni me, que pos si bi li te aos Esta dos
bra si le i ros re ce be rem as em pre sas e, as sim, pro por -
ci o na rem mais ne gó ci os e mais em pre gos.

Mas o Go ver no não está pre o cu pa do com isso.
Nes te mo men to, o Go ver no está pre o cu pa do em cri ar 
me ca nis mos que di fi cul tem a ação par ti dá ria, prin ci -
pal men te dos par ti dos me no res de Opo si ção. O Go-
ver no está em pe nha dís si mo, Sr. Pre si den te, em fa zer
um gran de “acor dão” na ci o nal, go e la aba i xo, re u nin -
do os gran des par ti dos, para su fo car os pe que nos. 

Sr. Pre si den te, con cluo mi nhas pa la vras, agra-
de cen do a ge ne ro si da de de V. Exª e, mais uma vez,
con ci tan do a Li de ran ça do Go ver no, que aqui se en-
con tra pre sen te, no sen ti do de le var a sé rio a re for ma
tri bu tá ria no Bra sil. De po is da re for ma po lí ti ca, essa
re for ma é a mais sé ria que foi pro cras ti na da por este
Go ver no.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car-
los Va la da res, 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) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Mesa pede aten ção.

Encon tra-se na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa a Me-
di da Pro vi só ria nº 9, de 2001, apro va da pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, na for ma de Pro je to de Lei de Con-
ver são nº 1, de 2002.

A Pre si dên cia es cla re ce à Casa que os 60 dias
de vi gên cia da re fe ri da me di da pro vi só ria ex pi ra ram
no dia 17 do cor ren te, sen do que o Pre si den te da Câ-
ma ra dos De pu ta dos pro mo veu a pror ro ga ção de sua
vi gên cia por mais 60 dias, con for me pre vê o § 7º do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Escla re ce ain da que o pra zo de 45 dias para
apre ci a ção da ma té ria pelo Con gres so Na ci o nal en-
con tra-se es go ta do des de o dia 15 de de zem bro e
que a pror ro ga ção do pra zo de sua vi gên cia não res-
ta u ra os pra zos de sua tra mi ta ção. Uma vez re ce bi da

for mal men te pelo Se na do Fe de ral, a re fe ri da me di da
pro vi só ria pas sa a so bres tar ime di a ta men te to das as
de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa até que se
ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, e ha ven do
con cor dân cia das Li de ran ças da Casa, a Pre si dên cia
in clu i rá a ma té ria na Ordem do Dia da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 5; an tes,
po rém, co lo can do à dis po si ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res có pia da re fe ri da pro po si ção.

Tra ta-se de me di da pro vi só ria im por tan te – que
pode tran car nos sa pa u ta –, que pror ro ga a dí vi da dos
agri cul to res. Assim, peço a con cor dân cia das Li de -
ran ças.

Con sul to o Se na dor Artur da Tá vo la, Lí der do
Go ver no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, não há dú vi da quan to à con cor dân -
cia so bre a for ma pela qual V. Exª pre ten de dar tra mi -
ta ção à ma té ria. De nos sa par te, há com ple to apo io.
Eu ia pe dir a pa la vra como Lí der por cin co mi nu tos,
mas aguar do V. Exª con clu ir sua co mu ni ca ção à
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há con-
cor dân cia do Se na dor Artur da Tá vo la.

Con sul to o PMDB.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)

– Sim, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to

o PFL.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sim, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul -
to o PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con cor da mos, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul -
to o Blo co da Opo si ção. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
pa re ce-me que há una ni mi da de com re la ção às con-
cor dân ci as. A ma té ria en tra rá na Ordem do Dia da
pró xi ma ter ça-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, ape sar de o do cu men to es tar re di gi do em
ter mos ab so lu ta men te cla ros, mas como os nos sos
tra ba lhos são re trans mi ti dos, é pre ci so es cla re cer
que essa re nún cia do Se na dor Amir Lan do re fe re-se
ao pe río do de 1995 a 2003. Isso se dá em de cor rên cia 
de de ci são ju di ci al, por que S. Exª tem man da to até o
ano de 2007. O do cu men to que aca ba de ser lido é re-
ce bi do por esta Pre si dên cia como uma re nún cia ao
di re i to sub je ti vo de pos se, como Se na dor, no pe río do
re fe ri do no re que ri men to, nos ter mos dos §§ 5º e 6º
do art. 4º do Re gi men to Inter no. 

Ain da nos ter mos do art. 29º do Re gi men to
Inter no, a re nún cia tor nar-se-á efe ti va e ir re tra tá vel,
de po is de pu bli ca da no Diá rio do Se na do Fe de ral. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, eu ha via pe di do a pa la vra como Lí-
der an tes da men ção à Ordem do Dia, por tan to, den-
tro do pra zo re gi men tal.

So li ci to, pois, a V. Exª que ma con ce da por cin co
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o dia de hoje mar ca os 100 anos de
Lú cio Cos ta, o ho mem que pla ne jou Bra sí lia. Em
nome do Go ver no Bra si le i ro, que re pre sen to nes ta
Casa, nes ses cin co mi nu tos que me ca bem como lí-
der, que ro di ri gir uma pa la vra de ho me na gem e lem-
bran ça a Lú cio Cos ta.

Lú cio Cos ta é mu i to me nos lem bra do em re la -
ção a Bra sí lia do que a meu ver de ve ra. Como por de-
ma is, as gran des obras e os gran des ho mens são
sem pre me nos lem bra dos do que o ta ma nho e o va lor 
de sua di men são. 

Pou cas pes so as pen sam, ou ana li sam, o con te -
ú do pro fun do da con cep ção da ci da de de Bra sí lia,
que, a meu ver, é o as pec to mais sig ni fi ca ti vo da obra
de Lú cio Cos ta nes ta ci da de. Encan ta dos to dos nós,
como de ve mos fi car, com a be le za ar qui te tô ni ca, sa í -
da do gê nio de Oscar Ni e me yer, nem sem pre te mos
os olhos vol ta dos para o que é hoje, 41 anos de po is, o
re sul ta do de uma con cep ção, que, se es ti ves se er ra -
da a seu tem po, já te ria em Bra sí lia cri a do re sul ta dos
ex tre ma men te ne ga ti vos, que, pos si vel men te, a pró-

pria po pu la ção de les não se dê con ta na me di da em
que es ses re sul ta dos ne ga ti vos não exis tem. Os re-
sul ta dos ne ga ti vos exis ten tes na vida de Bra sí lia de-
cor rem da cri se so ci al bra si le i ra.

A con cep ção de Bra sí lia une uma vi são so ci a lis -
ta do mun do e que de po is foi per pas sa da pe los anos
em que al gu ma for ma de so ci e da de ca pi ta lis ta se
mes clou à ci da de. Gra ças a isso, Bra sí lia tem na sua
con cep ção um sen ti do de in te gra ção so ci al como ra-
ras ci da des – digo do pon to de vis ta da con cep ção ur-
ba nís ti ca. Na re la ção es pa ço ver de e área cons tru í da, 
Bra sí lia tem uma das me lho res re la ções den tre as ci-
da des exis ten tes no mun do, den tre as gran des ci da -
des. Bra sí lia tem, cri ou e ge rou, gra da ti va men te, um
com por ta men to de ci da da nia que é fru to, sim, do seu
bom ní vel cul tu ral mé dio, um dos me lho res do País,
mas é tam bém fru to de uma con cep ção de ci da de
que o per mi tiu. Pos so dar um exem plo apa ren te men te 
co me zi nho do que sig ni fi ca essa cons ciên cia de ci da -
da nia exis ten te em Bra sí lia, de cor ren te tam bém e
prin ci pal men te, tal vez, da sua con cep ção ur ba nís ti ca. 
Já vi vá ri as ve zes nes ta ci da de car ros trans por tan do
pes so as ilus tres da Re pú bli ca ou mu i to ri cas, que pa-
ra ram di an te de uma fa i xa, e uma hu mil de la va de i ra
ter pri o ri da de de atra ves sar a rua. Fato que pode pa-
re cer co me zi nho e ba nal, numa ci da de que se ha bi tu -
ou a uma vida co mu ni tá ria, mas é raro no mun do en-
tre as ci da des ex tre ma men te ha bi ta das, que são do-
mi na das pelo au to mó vel.

Bra sí lia, por tan to, cri ou, nes ses anos, uma con-
cep ção de mun do que me re ce a nos sa re fle xão, e
isso se deve ao gê nio de Lú cio Cos ta, ao con ce ber,
na vol ta de uma vi a gem à Eu ro pa, com lá pis, pa pel
es cu ro e lá pis de cor, o pro je to que des sa for ma apre-
sen tou, den tre 25 pro je tos que con cor re ram para a
es co lha do pro je to ide al; e, afi nal, foi o ven ce dor. 

A con cep ção de vida des ta ci da de é, por tan to,
hoje, um pa tri mô nio da hu ma ni da de; é a con cep ção
de vida de uma ci da de con ce bi da para um mun do
sem dis tân ci as so ci a is sig ni fi ca ti vas, de in te gra ção
en tre seus vá ri os seg men tos, de amor e res pe i to pela
sua ci da de. Inclu si ve, os ha bi tan tes de Bra sí lia vi vem
de ma ne i ra ab so lu ta men te com ple ta no seu dia-a-dia,
no seu la bor co ti di a no.

Com al gum co nhe ci men to da vida bra si le i ra,
pos so afir mar – e V. Exªs são tam bém tes te mu nhas –
que Bra sí lia é uma das ci da des mais ci vi li za das do
Bra sil. E acre di to que mu i to dis so de ri ve do fato de ser
uma ci da de pla ne ja da, que, den tre as ci da des pla ne -
ja das do mun do, as ca pi ta is pla ne ja das – e não são
mais de dez –, faz-se uma ci da de exem plar.
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Por tudo isso, num li mi ta do tem po que me con-
ce de o Re gi men to da Casa, que ro lem brar, no dia do
Cen te ná rio de Lú cio Cos ta, em nome do Go ver no
bra si le i ro, a pro fun da gra ti dão que o povo do Bra sil
tem por esse que foi um dos ma i o res ur ba nis tas do
seu tem po, um ho mem de es pí ri to, um ho mem de alto
ní vel cul tu ral.

Para con clu ir, que ro cum pri men tar o Cor re io
Bra zi li en se, que faz, no dia de hoje, um ca der no es-
pe ci al so bre os 100 anos de Lú cio Cos ta. Não se tra ta
ape nas de mais um ca der no es pe ci al de jor nal, mas
um ca der no es pe ci al de alta qua li da de, pela ma té ria
que traz, pelo grau de pes qui sa que apre sen ta e pela
qua li da de da sua sín te se. 

Peço en tão à Mesa, Sr. Pre si den te, a trans cri -
ção, nos Ana is da Casa, des te su ple men to es pe ci al
do jor nal Cor re io Bra zi li en se, um dos prin ci pa is ór-
gãos de im pren sa des ta Ca pi tal, que exis te des de a
sua fun da ção e que me lhor do que nin guém sabe e
pode ava li ar a im por tân cia des ta data para que não
caia no es que ci men to. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTUR DA TÁVOLA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.

Lu cio Cos ta – 100 anos

Con ce i ção Fre i tas

Da equi pe do Cor re io

Cla u dio Ver si a ni

Já per to dos 80 anos, ele fez um novo ami go, seu vi zi nho,

jo vem es tu dan te de Fi lo so fia no Rio de Ja ne i ro. Um dia, o ve lhi -

nho de bi go dão deu uma aula de ar qui te tu ra clás si ca para o ra-

paz que, mais tar de, co men tou com uma co le ga o quão sá bio era

aque le ho mem. ‘‘Vo cê não sabe quem é? É Lu cio Cos ta!’’, sur pre -

en deu-se a moça. Foi qua se sem pre as sim nos seus 96 anos.

Dis cre to e mu i tas ve zes re clu so, o ur ba nis ta e ar qui te to que de-

se nhou Bra sí lia fez mu i to mais do que pa re ce aos olhos do Bra sil. 

Fun dou a mo der na ar qui te tu ra bra si le i ra de um je i to di fe ren te das

de ma is. Em vez de ne gar o pas sa do, re cu pe rou o me lhor da tra-

di ção co lo ni al bra si le i ra. No iní cio da dé ca da de 30, aju dou os jo-

vens ar tis tas que re vo lu ci o na ram as ar tes plás ti cas; um pou co

mais adi an te, e por lon go tem po, em pe nhou-se na pre ser va ção

do pa tri mô nio his tó ri co na ci o nal. É con si de ra do o fi ló so fo da ar-

qui te tu ra bra si le i ra e re ve ren ci a do pe los mais im por tan tes pro fis -

si o na is do país – pe los ini ci an tes tam bém. Em 1957, ven ceu os

25 can di da tos ao con cur so do Pla no Pi lo to de Bra sí lia com um

pro je to que, de iní cio, cons tran geu o júri, pela apre sen ta ção tos ca 

– de se nha do a lá pis de cor e tin ta nan quim. Gu ar dou, por 44

anos, a dor de ver sua mu lher mor rer num aci den te com o car ro

que ele di ri gia. Mas con ti nu ou co le ci o nan do sol da di nhos de

chum bo. Lu cio Cos ta fa ria cem anos hoje. Só ago ra o país des co -

bre que, mais do que um ar qui te to, ele foi um pen sa dor da iden ti -

da de bra si le i ra. 

O mes tre si len ci o so

O ur ba nis ta que in ven tou Bra sí lia ca sou o mo der no com a

tra di ção co lo ni al bra si le i ra, re vo lu ci o nou as be las-ar tes, pen sou o

Bra sil e a ar qui te tu ra e vi veu com dis cri ção e uma gran de dor.

Com seu je i to re clu so, Lú cio Cos ta cri ou ci da de, ba ir ro, pré-

dio, ca sas e cu i dou da pre ser va ção do pa tri mô nio bra si le i ro.

Sen ta do na ve lha ca de i ra de ma de i ra e cou ro, Lu cio Cos ta

as sis tia ao no ti ciá rio da tevê, no apar ta men to onde mo ra va des de

1940, de fren te para o mar do Le blon, no Rio de Ja ne i ro. Si len ci o so, 

como de há bi to, ele via as ima gens da Pra ça dos Três Po de res na-

que les agi ta dos dias que an te ce de ram o im pe ach ment de Fer nan -

do Col lor. Gen te mu i to moça, mais nova que a ci da de, pin tou a

cara, ocu pou a pra ça e aju dou a afas tar o pre si den te. Ma ria Eli sa, fi-

lha mais ve lha da que le ar qui te to já ve lhi nho, co men tou: ‘‘Pai, deve

ser um pri vi lé gio ter a pos si bi li da de de vi ver isso que o se nhor está

vi ven do ago ra... Ver a ci da de que o se nhor in ven tou fun ci o nan do,

as co i sas acon te cen do.’’ Por trás do bi go dão bran co, apa re ceu um

sor ri so qua se im per cep tí vel, po rém ple no de or gu lho. A fi lha sa bia

que aque le es bo ço de riso já era por de ma is sig ni fi ca ti vo para o ho-

mem de lon gos si lên ci os, aves so ao es pe tá cu lo, ini mi go do es pa -

lha fa to, e até por isso, per so na gem pou co co nhe ci do da ma i o ria

dos bra si le i ros, mes mo da que la par ce la ins tru í da e aten ta. Há até

quem pen se que Bra sí lia é in ven ção de Oscar Ni e me yer ou dos

dois. Não é. Ni e me yer fez os prin ci pa is pré di os pú bli cos da nova ca-

pi tal. Mas o Pla no Pi lo to, com suas su per qua dras, Espla na da dos

Mi nis té ri os, par ques e jar dins, co mér ci os e se to res lo ca li za dos, te-

sou ri nhas, Ei xi nho e Ei xões, tudo nas ceu do tra ço de Lu cio Mar çal

Fer re i ra Ri be i ro de Lima e Cos ta, bra si le i ro nas ci do em Tou lon, na

Fran ça, a 27 de fe ve re i ro de 1902, re gis tra do no con su la do bra si le i -

ro em Mar se lha. E que hoje fa ria 100 anos. Antes de in ven tar Bra sí -

lia, Lu cio Cos ta já ti nha um cur rí cu lo de mu i tos ou tros fe i tos. Fun-

dou a mo der na ar qui te tu ra bra si le i ra e se em pe nhou na pre ser va -

ção do pa tri mô nio ar qui te tô ni co na ci o nal. Ca sou mo der ni da de com

an ti güi da de; qua se sem pre pre fe ria a re clu são, mas quan do abria

as por tas mos tra va o quão pro du ti va pode ser a dis cri ção. Foi ur ba -

nis ta, ar qui te to, pen sa dor do Bra sil, de sua ar qui te tu ra e de seu pa-

tri mô nio, pro fes sor por bre ve tem po. Cri ou uma te o ria que com bi na

hu ma nis mo e tec no lo gia. Pin tou, es cre veu, de se nhou, cri ou ro te i ro

de fil me, ra bis cou ca ri ca tu ras, pro je tou ci da de, ba ir ro, pré di os, ca-

sas e mó ve is, co le ci o nou sol da di nhos de chum bo, fez ami gos, fi-

lhas, ne tos, bis ne tos. E amou Le le ta. Por ca u sa des se amor, ele

não veio à ina u gu ra ção de Bra sí lia. Na quin ta-fe i ra, 21 de abril, dia

de fes ta na no vís si ma ca pi tal, Lu cio Cos ta acor dou es pe ci al men te

tris te, com sa u da des da mu lher que ha via mor ri do seis anos an tes.

Era uma dor tal vez in ter mi ten te, tal vez inin ter rup ta – ele di ri gia o

car ro no aci den te em que Ju li e ta Gu i ma rães mor reu, na es tra da
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Rio-Pe tró po lis, em 1954. As fi lhas, Ma ria Eli sa e He le -
na, vi nham no ban co de trás.

O ho mem que ris cou os dois ei xos como um si nal da cruz

não se de i xou per der na dor. De po is de cri ar uma ci da de, ele fez o

pro je to de ur ba ni za ção da Bar ra da Ti ju ca, o Pa vi lhão do Bra sil na

13ª Tri e nal de Mi lão, par ti ci pou de con cur so para cons tru ção da

nova ca pi tal da Ni gé ria (que não foi adi an te), pro je tou ca sas, pro du -

ziu o do cu men to Bra sí lia Re vi si ta da, no qual es ta be le ce as co or de -

na das para o cres ci men to da ci da de. Escre veu o au to bi o grá fi co Lu-

cio Cos ta, Re gis tro de uma Vi vên cia, li vro ao qual o ho mem im po lu -

to se de di cou como se fos se um me ni no e seu ál bum de fi gu ri nhas.

Re di giu, es co lheu tex tos, fo tos, dis se como que ria a con cep ção

grá fi ca, edi tou. 

Antes de de se nhar Bra sí lia, ele li de rou a equi pe de cin co ar-

qui te tos (Oscar Ni e me yer, Affon so Edu ar do Re idy, Car los Leão,

Erna ni Vas con ce los e Jor ge Mo re i ra) que cons tru iu o pri me i ro

gran de mar co da ar qui te tu ra mo der na bra si le i ra. O gru po pro je tou,

em 1936, o edi fí cio do Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de Pú bli ca,

atu al Pa lá cio Gus ta vo Ca pa ne ma, no cen tro do Rio de Ja ne i ro. Foi

o pri me i ro pré dio mo der nis ta em es ca la mo nu men tal, em todo o

mun do. Ina u gu rou o uso, em lar ga es ca la, do bri se-so le il, as lâ mi -

nas mó ve is que re gu lam a lu mi no si da de, in ven ção do ar qui te to

fran co-su í ço Le Cor bu si er, apli ca da mais tar de nos pré di os da

Espla na da dos Mi nis té ri os. 

A obra mo nu men tal e mo der na foi a vi tó ria que Lu cio Cos ta

bus ca va des de o co me ço da dé ca da de 30. Em 1929, fo lhe an do ca-

su al men te a re vis ta Para To dos, pa rou os olhos numa casa mo der -

nis ta, pro je to de Gre go ri War chav chik, ar qui te to ucra ni a no pre cur -

sor do mo der nis mo no Bra sil. Lu cio Cos ta gos tou do que viu e daí

em di an te tra çou a pon te que o le va ria à ar qui te tu ra mo der na. 

Pou co tem po de po is, cada vez mais can sa do do ecle tis mo

que do mi na va a ar qui te tu ra da épo ca (ten dên cia que mis tu ra va es-

ti los an ti gos e pro du zia pré di os ex ces si va men te en fe i ta dos), ele foi

cha ma do a re for mar a Esco la Na ci o nal de Be las Artes, no Rio, en-

tão en ri je ci da pelo aca de mi cis mo ran ço so. Pres si o na do pela re a -

ção con ser va do ra, fi cou só dez me ses na es co la. Mes mo as sim fez

es tre me cer as pa re des do Sa lão Na ci o nal de Be las Artes de 1931

ao con vi dar, pela pri me i ra vez para um even to ofi ci al, ar tis tas mo-

der nis tas até en tão à mar gem do es ta blish ment da cul tu ra bra si le i -

ra. Vi e ram Tar si la do Ama ral, La sar Se gall, Vic tor Bre che ret, Flá vio

de Car va lho, Cí ce ro Dias, Gu ig nard, Por ti na ri, Di Ca val can ti, a van-

guar da das ar tes plás ti cas da épo ca. 

Nem sem pre a vida de Lu cio Cos ta foi mol da da por dis pu tas, 

der ro tas e vi tó ri as. Às ve zes, in ter rom pia o per cur so pro fis si o nal e

re co lhia-se em si mes mo. Num des ses pe río dos, de 1932 a 1936,

que ele cha mou de chô ma ge (em fran cês, de sem pre go), re je i tou

to dos os pro je tos que lhe pe di am. Os cli en tes que ri am ca sas

de‘estilo’’, a tal mis tu ra eclé ti ca de ten dên ci as que ele pas sa ra a

abo mi nar. Já con ta mi na do pe las idéi as mo der nis tas, apro ve i tou o

pe río do para es tu dar a fun do a obra dos fun da do res da ar qui te tu ra

mo der na – o ger ma no-nor te-ame ri ca no Wal ter Gro pi us, o ale mão

Mies van der Rohe e, so bre tu do, o fran co-su í ço Le Cor bu si er, ‘‘por-

que abor da va a ques tão no seu trí pli ce as pec to: o so ci al, o tec no ló -

gi co e o ar tís ti co, ou seja, o plás ti co na sua am pla abran gên cia’’,

como ele mes mo es cre veu. Saiu do chô ma ge in te i ra men te mo der -

no (ele de tes ta va a ex pres são mo der nis ta, con si de ra va-a per nós ti -

ca e de sen ti do sus pe i to). 

Dez anos an tes, en tre 1926 e 1927, foi o amor que o afas tou

da vida pro fis si o nal. Di vi di do en tre a pa i xão por duas pri mas, duas

Ju li e tas – Li e ta e Le le ta –, Lu cio Cos ta par te para uma vi a gem à

Eu ro pa, apro ve i tan do o prê mio que re ce be ra como alu no da Esco la 

Na ci o nal de Be las Artes.

Àque la épo ca, o fu tu ro in ven tor de uma ci da de mo der nis ta

era um ar qui te to re cém-for ma do e bas tan te in te res sa do em an ti -

güi da des. Em Lis boa, qua se per de o na vio por que en tre teu-se num

an ti quá rio. Qu an do ten tou vol tar a bor do, as es ca das já ha vi am sido

sus pen sas, a ân co ra le van ta da. O jo vem Lu cio Cos ta teve de su bir

pela es ca da de cor da, es for çan do-se para não per der o pru mo e

con se guir al can çar o pe i to ril do na vio. Foi apla u di do pela tri pu la ção

e pe los pas sa ge i ros que as sis ti am a seus atro pe los no mar.

Epi só di os que de vem tê-lo aju da do a se dis tra ir das dú vi das

de amor. De vol ta ao Rio de Ja ne i ro, Lu cio Cos ta es co lheu Le le ta,

com quem se ca sou em 1929, numa ce ri mô nia sim ples, em sua

casa no Leme. ‘‘Nun ca fui dado a for ma li da des e ce ri mô ni as’’, di ria

mais tar de. Fo ram mo rar na casa de ve rão do so gro, em Cor re i as,

sim pá ti ca ci da de per to de Pe tró po lis. To dos os dias, Lu cio Cos ta

des cia e su bia as mon ta nhas de trem. ‘‘Mas era cons tran ge dor, na

mes ma pla ta for ma, o con fron to: de um lado os ve ra nis tas ves tin do

seus le ves guar da-pós de pa lha de seda e se pre pa ran do para o jo-

gui nho na vol ta às man sões da ser ra; do ou tro, o trem de su búr bio

api nha do de su a ren tos ope rá ri os se pen du ran do de qual quer je i to

na vol ta do tra ba lho para os ca se bres.’’ 

Com o tem po, as duas fi lhas nas ci das, o ar qui te to pôde

com prar uma Lan cia – car ro ita li a no es por ti vo – e com ela ia para o

Rio logo cedo e vol ta va para Cor re i as, à no i ti nha, até que hou ve o

aci den te. ‘‘Pa ra mim, Pe tró po lis fi cou sen do a ci da de do nos so des-

ti no – para aon de ía mos, quan do ela mor reu es va í da de san gue’’,

es cre veu. 

Mu i tos anos de po is, o po e ta Thi a go de Mel lo tes te mu nhou a

dor do ami go. Ele ha via ido vi si tar o ar qui te to, em seu apar ta men to

na ave ni da Del fim Mo re i ra, no Le blon. Con ver sa vam so bre Ma nu el

Ban de i ra, Thi a go an da va pela sala até que pa rou e fi cou con tem -

plan do o re tra to na pa re de. Co men tou: ‘‘Co mo era lin da, Lu cio, a

sua mu lher!’’. Ele sor riu su a ve men te, se ca lou e, em se gui da, cal-

ma men te, pas sou a con tar ao ami go as cir cuns tân ci as do aci den te. 

Cho ra va. 

Ti nha ra zão Thi a go de Mel lo. As fo tos de Le le ta que ha bi tam

mu i tas e mu i tas pá gi nas de sua au to bi o gra fia re ve lam be le za e ele-

gân cia. O pró prio Lu cio, na dé ca da de 20, de se nhou ves ti dos para

a mu lher. E ele com pu nha-se à al tu ra de Le le ta. Ves tia-se com re fi -

na men to de um ca va lhe i ro – gos ta va de usar um ca che col com pri -

do, co le te de li nha, sa pa tos lus tra dos e por te de um no bre do sé cu -

lo 19.
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O pas sa do e o mo der no

Não só a tris te za e a sa u da de o le va vam ao pas sa do. Ha via

nele um de se jo re cor ren te de vol tar à pró pria his tó ria, ir atrás do

tem po per di do. Adul to, vi si tou três ve zes a casa onde nas ceu, Vil la

Do rot hée Lou i se, em Tou lon; pro cu rou Miss Tay lor, pri me i ra pro fes -

so ra de de se nho; co le ci o nou sol da di nhos de chum bo. Re en con trou 

Miss Tay lor e sou be que, de po is de en si nar os pri me i ros tra ços ao

pe que no bra si le i ro, ela ti nha sido pro fes so ra da ra i nha Eli za beth. 

Me ni no cri a do e edu ca do en tre Ingla ter ra, Fran ça e Su í ça,

viu de per to a eclo são da Pri me i ra Gu er ra Mun di al em 1914. Gos ta -

va de de se nhar sol da dos, es pe ci al men te mon ta dos a ca va lo. Adul-

to, dava sol da di nhos de chum bo de pre sen te para as duas fi lhas

até que, quan do per ce beu que não era bem o que elas que ri am,

pas sou ele mes mo a co le ci o nar os bo ne qui nhos, hoje, can di da tos

a es tre las do acer vo da Casa de Lu cio Cos ta, as so ci a ção de ami-

gos e fãs do ar qui te to, ain da sem sede.

Esse in te res se pelo pas sa do o fez re des co brir a ge nu í na ar-

qui te tu ra co lo ni al bra si le i ra, per di da nos ro co cós e fru frus do ecle-

tis mo. Vi si tou Por tu gal, ob ser vou e fo to gra fou as ca sas an ti gas e

po bres. ‘‘Ele era mu i to apa i xo na do pela cons tru ção po pu lar. Vi a ja va 

por Mi nas Ge ra is (teve in te res se es pe ci al por Di a man ti na) e Por tu -

gal com um ca der no de ano ta ções no qual de se nha va os de ta lhes

das obras. A pa i xão dele pe los de ta lhes da cons tru ção é algo ma ra -

vi lho so, ain da mais hoje que o ar qui te to ten de a ser cada vez mais

um pro fis si o nal que tra ba lha com pro du tos in dus tri a li za dos e per de 

a re la ção com o ar te sa na to’’, diz o ar qui te to Gu i lher me Wis nik, au-

tor de Lu cio Cos ta (Co sac & Na ify). 

O ca sa men to dos prin cí pi os da ar qui te tu ra mo der na com a

tra di ção co lo ni al bra si le i ra fez-se ní ti do no Mu seu das Mis sões, que

con ta a his tó ria de uma co mu ni da de de je su í tas e ín di os no Rio

Gran de do Sul. Lu cio Cos ta, en tão di re tor de Estu dos e Tom ba men -

tos do Insti tu to do Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal (Iphan),

res ta u rou as ru í nas do sé cu lo 18 e in je tou ne las uma ca i xa de vi dro. 

‘‘É um mi la gre de so lu ção em que as duas ver ten tes, o pas sa do e o

mo der no, con vi vem num exem plo mag ní fi co, che io de fres cor. Ele

usou ve lhas co lu nas que es ta vam jo ga das por ter ra, as so er gueu, e

cri ou um es pa ço com su per fí ci es en vi dra ça das, mais uma gran de

li ção’’, ates ta Gla u co Cam pel lo, ex-pre si den te do Iphan.

Eram mu i tos num só: Lu cio Cos ta cri a va e ana li sa va, pen sa -

va e fa zia. Seu es tu do Ra zões da Nova Arqui te tu ra é um clás si co

para es tu dan tes e pro fis si o na is. ‘‘Os ar qui te tos es cre vem pou co e

Lu cio Cos ta é um exí mio es cri tor’’, diz Cêça de Gu i ma ra ens, pro-

fes so ra da Fa cul da de de Arqui te tu ra da Uni ver si da de Fe de ral do

Rio de Ja ne i ro e au to ra de Lu cio Cos ta, da sé rie Per fis do Rio (Re-

lu me Du ma rá). ‘‘Ele é o nos so de mi ur go, o nos so teó ri co, o nos so fi-

ló so fo. Se al guém quis ins ti tu ir uma fi lo so fia de ar qui te tu ra bra si le i -

ra, foi ele quem co me çou.’’ No que Wis nik re for ça: ‘‘É dele a ma i o ria

dos li vros que es cre vem a his tó ria da ar qui te tu ra mo der na bra si le i -

ra. Foi ele quem in ven tou o mo der nis mo com bi na do com a ar qui te -

tu ra po pu lar da co lô nia.’’ 

Para onde se cor re, Lu cio Cos ta é re ve ren ci a do. O áci do Dé-

cio Pig na ta ri tem crí ti cas ra i vo sas a Oscar Ni e me yer, para ele ‘‘o

mag na ta da ar qui te tu ra’’. Qu an do o as sun to é Lu cio Cos ta, no en-

tan to, o po e ta con cre tis ta o aca ta até com cer ta sim pa tia. ‘‘Antes de

mais nada, deve fi car cla ro para mu i tos, se ain da não fi cou: Oscar

Ni e me yer ocu pou uns tan tos es pa ços que per ten ce ri am a Lu cio

Cos ta.’’ 

Igual men te cáus ti co e cor tan te, o pa u lis ta Jo a quim Gu e des,

69 anos, – um dos mais im por tan tes ar qui te tos bra si le i ros na atu a li -

da de – é do time de Pig na ta ri. Re a ge fe roz men te à ar qui te tu ra de

Ni e me yer, po rém pres ta ho me na gem a Lu cio Cos ta, com quem dis-

pu tou o con cur so para a es co lha do pro je to do Pla no Pi lo to de Bra-

sí lia, em 1957. Pro fes sor de pós-gra du a ção na Fa cul da de de Arqui-

te tu ra da Uni ver si da de de São Pa u lo, Gu e des res sal ta que teme

uma onda ‘‘de abo bri nha la u da tó ria’’, que apla u de, mas não cri ti ca. 

Lu cio Cos ta, diz Gu e des, me re ce um lu gar de res pe i to e re-

fle xão, até por que se au sen tou do ‘‘bla bla blá de ma gó gi co de es-

quer da’’, por ser um ho mem cor re to. ‘‘Ele ten tou ser um crí ti co, num

país onde fal tam ava li a ções sé ri as so bre o pa tri mô nio cul tu ral bra-

si le i ro’’, pon tua o ar qui te to pa u lis ta que já co le ci o na mais de 500

pro je tos. ‘‘Te nho um gran de ca ri nho por Lu cio Cos ta, em bo ra não ti-

ves se po di do con vi ver com ele. Era uma pes soa mu i to fe cha da, ti-

nha uma es pé cie de dis cri ção or gu lho sa.’’ 

Pro fes sor, ar qui te to e ur ba nis ta, Pa u lo Men des da Ro cha,

73 anos, tam bém com põe a lis ta dos mais re ve ren ci a dos mo der nis -

tas bra si le i ros (são dele, por exem plo, o Cen tro Cul tu ral da Fi esp e

a Nova Pi na co te ca de São Pa u lo) ‘‘Antes de mais nada, Lu cio Cos-

ta foi um gran de edu ca dor. O seu tra ba lho as sim tão per to de nós,

bra si le i ros, fez com que nos sas for ma ção fos se im preg na da de

gran de emo ção. A im por tân cia uni ver sal de seu pen sa men to e de

sua obra se con fi gu rou com o en sa io de Bra sí lia. A pre sen ça de sua

obra foi vi vís si ma para a mi nha ge ra ção.’’ 

Me ni no que pas sou boa par te da in fân cia na Eu ro pa e só

veio mo rar de fi ni ti va men te no Bra sil a par tir dos 14 anos, Lu cio

Cos ta se con si de ra va mais ‘‘equi li bra da men te bra si le i ro’’ que os

bra si le i ros, por que es ta va ‘‘li vre das bal das re gi o na lis tas da que les

ou tros de fi li a ção por tu gue sa, na ti va ou afri ca na, nas ci dos aqui e

ali’’. Di zia que, por ter vi vi do mu i to tem po fora do Bra sil, se sen tia

mais bra si le i ro que qual quer bra si le i ro. Ape sar de ter es tu da do lon-

ga men te as po pu la ções po bres e suas con di ções de vida e mo ra di -

as, acha va que isso não lhe dava o di re i to a in ti mi da des. ‘‘Sou so li -

dá rio com as as pi ra ções do povo, mas nos so re la ci o na men to é ce-

ri mo ni o so.’’ 

Tan to por que, pen sa dor à pro cu ra da bra si li da de, ob ser va -

dor mi nu ci o so do modo de vida das po pu la ções hu mil des, Lu cio

Cos ta sa bia-se di fe ren te. Fi lho do en ge nhe i ro na val ba i a no Jo a -

quim Ri be i ro da Cos ta e da ama zo nen se Ali na Fer re i ra da Cos ta,

fez os es tu dos fun da men ta is em bons co lé gio eu ro pe us. ‘‘Ele ti nha

um for ma ção clás si ca do sé cu lo 19 e não de i xou de ser as sim até o

fim da vi da’’, lem bra o ar qui te to Gu i lher me Wis nik. 

Qu an do a fa mí lia veio para o Rio de Ja ne i ro, Lu cio ain da era

bebê. Aos 8 anos, vol ta ram à Eu ro pa – sem pre obe de cen do à es-

ca la de tra ba lho do en ge nhe i ro na val. Lu cio fez o en si no fun da men -

tal em New cas tle, Ingla ter ra, e em Mon tre ux, Su í ça. Qu an do vol tou
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de vez ao Rio, aos 15 anos, en can tou-se com a ci da de e com o ‘‘ri-

so al to’’ das pri mas. Re com pu nha as sim sua con di ção bra si le i ra. 

Lu cio Cos ta não fa zia ques tão de se di zer Lu cio Cos ta. Du-

ran te mu i tos me ses, nos anos 80, o ci ne as ta Ge ral do Mott a Fi lho

foi vi zi nho dele, sem sa ber de quem tra ta va, era ape nas o avô de

Ju li e ta So bral, uma das co le gas com quem di vi dia apar ta men to.

Con ver sa vam, o ve lhi nho sem pre in te res sa do no cur so de Fi lo so fia 

do jo vem es tu dan te. Um dia, o ho mem bi go du do deu uma aula de

ar qui te tu ra clás si ca para o aten to es tu dan te, os dois em pé, na en-

tra da do pré dio. Mais tar de, Mot ta co men tou com uma ami ga: ‘‘Ve-

ra, o avô da Ju li e ta é um cara que sabe mu i to. Fi quei im pres si o na -

do’’. E Vera: ‘‘Ge ral do, aque le é Lu cio Cos ta!’’. E Ge ral do: ‘‘Lu cio

Cos ta de Bra sí lia?!’’ Qu a se duas dé ca das de po is, Mot ta con clui um

do cu men tá rio de 75 mi nu tos, O Ris co, so bre o ge ni al ar qui te to. 

Ti nha mo dos ina cre di ta vel men te des pro vi dos de va i da de.

Cor ria o ano de 1960, Lu cio vi a ja va com as duas fi lhas pela Gré cia,

de car ro, quan do co mo veu-se com um mo chi le i ro que pe dia ca ro -

na. Ao sa ber que a ge ne ro sa fa mí lia era bra si le i ra, o ca ro ne i ro –

ale mão, es tu dan te de Me di ci na – de san dou a fa lar, en tu si as ma do,

so bre Bra sí lia, a ci da de mo der nis ta ina u gu ra da ha via pou co no dis-

tan te Bra sil. De po is que o ra paz des ceu do car ro, as fi lhas de Lu cio

co men ta ram, sur pre sas: ‘‘Mas pa pai, você nem ao me nos dis se

que o pla no da ci da de foi seu!’’

Hoje com pa ra do a Ser gio Bu ar que de Ho lan da e Gil ber to

Frey re por sua de di ca ção à bus ca de uma iden ti da de bra si le i ra, Lu-

cio Cos ta de i xou pa tri mô nio mo des to para tudo o que fez – um

apar ta men to no Le blon. Mor reu com uma apo sen ta do ria de R$ 1,4

mil por mês. Seu se pul ta men to foi sin ge lo – ami gos, fa mi li a res e

pou quís si mas au to ri da des. 

Anos an tes, Car los Drum mond de Andra de es cre veu uma

crô ni ca so bre o con ví vio de doze anos com o co le ga de re par ti ção

Lu cio Cos ta – os dois tra ba lha vam no Iphan. Fa la vam-se pou co, ad-

mi ra vam-se mu i to. Qu an do cru za vam no cor re dor, às ve zes con ver -

sa vam; qua se sem pre, não. Lu cio Cos ta man ti nha-se ca la do e

Drum mond res pe i ta va esse si lên cio ‘‘co mo se res pe i ta o si lên cio

das igre jas’’. Lu cio Cos ta mor reu a 13 de ju nho de 1998. (Con ce i -

ção Fre i tas) 

O in ven tor so li tá rio e o lá pis de cor

Ele tra ba lhou so zi nho, du ran te pou co mais de três me ses,

até achar o pon to cer to para o pro je to de Bra sí lia: uma ci da de mo-

der na, com in fluên ci as fran ce sas, in gle sas, nor te-ame ri ca nas e da

tra di ção co lo ni al mi ne i ra.

Em de di ca tó ria a José Apa re ci do: ‘‘do bra si li en se nº 1, Lu cio

Cos ta’’

Tran ca do em si mes mo, Lu cio Cos ta pre ci sou de um pou co

mais de três me ses para cri ar um novo mun do – ilha do nas pró pri as 

idéi as, não as di vi diu com nin guém. Par te des se tem po, 12 dias,

pas sou a bor do de um na vio em vi a gem de vol ta dos Esta dos Uni-

dos. Qu an do deu por con clu í da a in ven ção, cha mou a fi lha es tu -

dan te de ar qui te tu ra e a ela ex pôs seu pro je to do Pla no Pi lo to de

Bra sí lia. Esta vam no apar ta men to da ave ni da Del fim Mo re i ra, no

Le blon, pri me i ro pré dio de pi lo tis er gui do no Rio de Ja ne i ro. 

Lu cio Cos ta pa re cia es tar di an te do júri ofi ci al do con cur so,

tal o em pe nho com que ex pli ca va seu pro je to de 23 pon tos. ‘‘Qu an -

do ter mi nou, es ta va mo lha do de su or’’, lem bra Ma ria Eli sa Cos ta,

45 anos de po is da que le fe ve re i ro de 1957. Ela des faz a len da de

que o pro je to nas ceu da no i te para o dia. ‘‘Ele foi to ma do pela idéia,

mas a idéia foi tra ba lha da, pen sa da, es tu da da, sem ba ru lho’’. 

Dias de po is, 11 de mar ço, a fi lha do in ven tor des ceu às pres-

sas de um ve lho Ci tröen, en quan to o pai a es pe ra va no car ro, ren te

à cal ça da do pré dio do en tão Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de Pú-

bli ca, no cen tro do Rio. Fal ta vam dez mi nu tos para o en cer ra men to

do pra zo de en tre ga dos pro je tos do con cur so do Pla no Pi lo to. A

moça su biu ao sa guão do Mi nis té rio, en tre gou o pro je to, apa nhou o

re ci bo e foi em bo ra.

Àque la hora, qua tro dos seis mem bros do júri es ta vam lá,

an si o sos por sa ber quem mais apre sen ta ria pro je to – 63 can di da -

tos ha vi am se ins cri to, mas a con fir ma ção se da ria com a en tre ga

da pro pos ta. O gru po era for ma do pelo ar qui te to Oscar Ni e me yer,

os ur ba nis tas Wil li am Hol ford (in glês) e André Sive (fran cês) e o ar-

qui te to ame ri ca no Sta mo Pa pa da ki. Com eles, o ar qui te to e crí ti co

de arte Flá vio de Aqui no (mor to em 1987), à épo ca as sis ten te de

Ni e me yer. O que vi ram foi, de iní cio, cons tran ge dor. Lu cio Cos ta já

era, à épo ca, um dos gran des da ar qui te tu ra bra si le i ra. Mas os ra-

bis cos tos cos fe i tos a lá pis de cor, pe que nos de se nhos a nan quim e

um tex to ba ti do a má qui na pa re ci am brin ca de i ra de cri an ça di an te

de ma que tes, cro quis, qua dros de alu mí nio – re cur sos so fis ti ca dos

que com pu nham os pro je tos já en tre gues. 

Uma se ma na de po is, sob pro tes to do re pre sen tan te do Insti-

tu to dos Arqui te tos do Bra sil, Pa u lo Antu nes Ri be i ro (que que ria

trans fe rir a de ci são para uma co mis são de no tá ve is), o júri con sa -

grou o mais mal-apre sen ta do dos pro je tos. O in glês Hol ford, pre si -

den te do júri, di ria mais tar de a Lu cio Cos ta: ‘‘Li o seu tra ba lho três

ve zes. Na pri me i ra, con fes so que mes mo so cor ri do do meu es pa -

nhol e do meu fran cês, não con se gui en ten der re al men te tudo o

que es ta va dito. Na se gun da le i tu ra, con se gui en ten der. Na ter ce i ra, 

I en jo yed it (algo como ‘de le i tei-me’, ‘fi quei en can ta do’)’’. Foi no pe-

que no ter ra ço in ter no do pré dio do Le blon – de onde, num es ti car

de pes co ço, se pode ver o mar – e flu tu an do so bre o Oce a no Atlân-

ti co que Lu cio Cos ta deu âni mo a uma ci da de. Mas Bra sí lia, ve jam

só, tem in fluên ci as fran ce sas, in gle sas, nor te-ame ri ca nas e mi ne i -

ras. O pró prio Lu cio es cre veu, em tex to pou co co nhe ci do, que ‘‘in-

cons ci en te em bo ra, a lem bran ça amo ro sa de Pa ris es te ve sem pre

pre sen te’’ du ran te a in ven ção da nova ca pi tal. 

Há tam bém ras tros dos ‘‘imen sos gra ma dos in gle ses, os

lawns da mi nha me ni ni ce, – é daí que os ver des de Bra sí lia pro-

vêm’’. Entre a de ci são de se ins cre ver, to ma da só três me ses de po is

de aber to o pra zo, e a en tre ga do pro je to, Lu cio Cos ta foi aos Esta dos

Uni dos. Per cor reu auto-es tra das e vi a du tos de tra ves sia nos ar re do -

res de Nova York – daí pode-se de du zir que o Ei xão e as Estra das

Par que são fi lhas das au to pis tas nova-ior qui nas. Por fim, o ur ba nis ta
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de i xou-se le var tam bém pela ‘‘pu re za da dis tan te Di a man ti na’’ que o

ar qui te to vi si tou nos anos 20 e o mar cou para sem pre. 

Vi tó ria sem prê mio

Qu an do os jor na is de 18 de mar ço no ti ci a ram a vi tó ria de Lu-

cio Cos ta, o en ge nhe i ro Au gus to Gu i ma rães Fi lho teve um so bres -

sal to. Leu uma, duas, três ve zes a re por ta gem até cair em si: seu

mes tre e co le ga de tra ba lho ti nha in ven ta do uma ci da de e nada

con ta ra para ele. ‘‘Foi uma sur pre sa com ple ta, eu não ti nha per ce -

bi do ab so lu ta men te na da’’, con ta Gu i ma rães, aos 85 anos, em seu

apar ta men to de um ba ir ro de clas se mé dia de Ni te rói. À épo ca os

dois es ta vam de sen vol ven do um pro je to de Lu cio Cos ta para o

Ban co Ali an ça, na Pra ça Pio X, no Rio.

Tra ba lha vam jun tos des de o fi nal da dé ca da de 40, quan do

Gu i ma rães foi aju dar Lu cio Cos ta no pro je to do Par que Gu in le, con-

jun to de pré di os com pi lo tis, pre cur sor das su per qua dras de Bra sí -

lia, cons tru í do no Rio de Ja ne i ro. O sur pre so par ce i ro do in ven tor

de Bra sí lia não fa zia idéia do quan to es ta va en cren ca do com a

cons tru ção da nova ca pi tal. 

‘‘Qu e ria in di car o se nhor para che fe da di vi são de ur ba nis mo 

da No va cap, o se nhor se ria meu re pre sen tan te pes so al’’, dis se Lu-

cio Cos ta, dias de po is, tran qüi lo como quem co men ta a chu va do

dia, ce ri mo ni o so como cos tu ma va ser em si tu a ções pro fis si o na is.

‘‘Fi quei mudo. Não dis se nada...’’, re lem bra Gu i ma rães Fi lho. ‘‘Fi-

quei si de ra do, li te ral men te si de ra do. Não me acha va ca paz, acha va 

que era ge ne ro si da de de le’’. Pas sa ram-se um, dois, vá ri os dias, até

que o ga nha dor do con cur so do Pla no Pi lo to in sis tiu: ‘‘Eu lhe fiz

uma pro pos ta, pen sei que fos se boa...’’. Gu i ma rães vi nha de no i tes

sem dor mir, sem sa ber o que fa zer. Ace i tou. 

Foi um ca sa men to per fe i to en tre o in ven tor re clu so e o en ge -

nhe i ro apli ca do e fiel às idéi as do mes tre. Lu cio Cos ta ex pli cou que

Gu i ma rães se ria a úni ca in di ca ção dele para a equi pe de ar qui te tos 

e en ge nhe i ros que to ca ri am a obra, e que ele, Gu i ma rães, fi ca ria

su bor di na do a Oscar Ni e me yer, di re tor do De par ta men to de Arqui-

te tu ra e Urba nis mo. O cri a dor de Bra sí lia sa bia de si – não gos ta va

de acom pa nhar obra, ha via até cer to de sin te res se pelo dia-a-dia

bru to de uma cons tru ção. Nos três anos, seis me ses e 18 dias que

du rou a cons tru ção, Lu cio Cos ta veio pou cas ve zes a Bra sí lia. 

No Rio, ele en fren ta va um mar de crí ti cas, in si nu a ções, mal-

da des. ‘‘Ele foi mu i to ma lha do. Di zi am que era um ab sur do a vi tó ria

de um pro je to fe i to com tan ta dis pli cên cia, num pe da ço de pa pel’’,

lem bra o ar qui te to Jo a quim Gu e des, que tam bém con cor reu ao

con cur so. Mais do que isso: in si nu a vam o com pa drio en tre Ni e me -

yer e o ven ce dor. E que, com al gu mas de ze nas de ho ras de tra ba -

lho, pa pel, lá pis e bor ra cha, Lu cio Cos ta le vou para casa um mi lhão

de cru ze i ros, o va lor do prê mio. 

Não le vou. O di nhe i ro foi de po si ta do na agên cia do Ban co

do Bra sil em Co pa ca ba na. (Na épo ca não ha via in fla ção – com a

cons tru ção de Bra sí lia, sim, co me çou a ca res tia). Lu cio Cos ta sa-

tis fa zia-se com o pró-la bo re que re ce bia todo mês na No va cap –

‘‘aqui lo dava pra vi ver’’. Nos três anos e seis me ses de cons tru ção,

o ar qui te to se sen tiu se gu ro com o di nhe i ro guar da do no ban co.

‘‘Me pa re ceu em boas mãos’’. Pla ne jou usar o di nhe i ro para cons-

tru ir duas ca sas para as duas fi lhas na nova ca pi tal – fez o pro je to e

deu a ele o nome de Casa de Bra sí lia. 

‘‘E aí, fui ao ban co pra ver. Vixe! Fi quei cho ca do! Por que o di-

nhe i ro já não va lia qua se na da’’, con tou o ar qui te to em de po i men to

ao Pro gra ma de His tó ria Oral do Arqui vo Pú bli co do Dis tri to Fe de -

ral, em 1988. Pen sou, en tão, em re la tar o ocor ri do à No va cap – a

com pa nhia cons tru to ra da nova ca pi tal – para ten tar re a ver o prê-

mio in te gral men te. De i xou o que so bra ra no ban co, a idéia não foi

avan te e o di nhe i ro es cor reu pe los de dos da in fla ção. 

Nos 38 anos que se se gui ram, Lu cio Cos ta veio não mais de

cin co ve zes a Bra sí lia. Mas não es ta va in di fe ren te. Du ran te e de po -

is da cons tru ção de fen dia a ci da de a seu modo, sem pi ro tec nia,

mas com fir me za. Teve uma vez , du ran te a cons tru ção, que essa

de fe sa pe remp tó ria as sus tou o pre si den te da No va cap. Agi ta dís si -

mo, Isra el Pi nhe i ro pro cu rou Gu i ma rães Fi lho: ‘‘Seu che fe está lou-

co??!! Ele man dou uma car ta de sa fo ra da para o pre si den te (Jus ce -

li no Ku bits chek)!!’’. Na car ta, Lu cio Cos ta pro tes ta va con tra ten ta ti -

vas de al te rar o pro je to de Bra sí lia em nome da pres sa em se con-

clu ir a ci da de. 

Qu an do o acer vo de Lu cio Cos ta for iden ti fi ca do e or ga ni za -

do, mu i to mais se sa be rá des sa sua qui xo tes ca de fe sa da nova ca-

pi tal. Cons tan te men te, ele pro du zia tex tos em de fe sa da ci da de,

como este iné di to que o Cor re io pu bli ca com ex clu si vi da de nes ta

pá gi na. Ou ou tro mais vi go ro so, pu bli ca do na re vis ta Man che te, em

agos to de 1974: ‘‘Bra sí lia me re ce res pe i to. É pre ci so aca bar com

esse jogo de gos to, não gos to, e com essa bal da in te lec tu al de fa-

zer fra ses pe jo ra ti vas’’. 

Até me a dos da dé ca da de 80, pos si vel men te mo vi do por al-

gu ma mo dés tia, Lu cio Cos ta es cre via: Bra sí lia, ci da de in ven ta da.

Num dia qual quer, le va do não se sabe por que si nal, pas sou a es-

cre ver ‘‘Bra sí lia, ci da de que in ven tei’’. Foi por esse tem po que ele,

pela pri me i ra vez, saiu pe las en tre qua dras do Pla no Pi lo to, à no i te,

como um ci da dão co mum. Ha via dez anos que ele não vi nha à ci-

da de – veio para ava li ar até que pon to o pro je to ini ci al ti nha sido al-

ter na do. Era uma no i te fria de 1984. Che gou ao bar e res ta u ran te

Mo i nho de po is das 10 da no i te, acom pa nha do pela fi lha, Ma ria Eli-

sa, e al guns ami gos bra si li en ses. 

Ter no cin za, ca mi sa bran ca, gra va ta pre ta, su é ter bege so-

bre os om bros, Lu cio Cos ta sen tou-se en cos ta do à pa re de. Ha via

mais de 70 pes so as no bar da es qui na da 114 Sul – à épo ca o ‘‘Be i -

ru te do B’’, por re u nir a es quer da des co la da e agi ta da de Bra sí lia.

Alguém re co nhe ceu nele o in ven tor da ci da de e fa lou para ou tro

que fa lou para ou tro e as sim foi até que to dos co me ça ram a apla u -

dir o ho mem ele gan te e já sor ri den te. Lu cio Cos ta le van tou-se e,

como cri an ça na pró pria fes ta de ani ver sá rio, tam bém ba teu pal-

mas. Qu an do a ho me na gem aca bou, ele sen tou-se e cho rou, des ta 

vez de ale gria. (Con ce i ção Fre i tas) 

Bra sí lia foi con ce bi da com pro fun da con vic ção de mo crá ti ca.

A Pra ça dos Três Po de res, as sim cha ma da no pró prio tex to des cri -

ti vo do pla no da ci da de – per fe i to exem plo de in te gra ção ur ba nís ti -

co-ar qui te tô ni ca – teve como base de im plan ta ção o triân gu lo eqüi-
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lá te ro no in tu i to de mar car, no nas ce dou ro, a au to no mia dos po de -

res da Re pú bli ca, Foi, por isto, tra ta da com a am pli dão e o apu ro de

um Ver sa lhes do povo. Os vin te anos de po der au to ri tá rio – jun ta -

men te com as res tri ções ar qui te tô ni cas que lhe eram im pos tas –

de ram, po rém, à ci da de uma fal sa co no ta ção de ci da de au to ri tá ria

em con tra po si ção ao ‘‘la is ser-fa i re’’ das cha ma das ci da des sa té li -

tes ori un das dos an ti gos nú cle os im pro vi sa dos a par tir de 1961,

quan do a No va cap – pre mi da pelo pro ble ma da trans fe rên cia das

fa ve las sur gi das em tor no dos vá ri os can te i ros de obras – re sol veu

(à re ve lia do pa re cer con trá rio dos res pon sá ve is pelo de sen vol vi -

men to do pla no) doar lo tes de ter ra e con ce der to das as fa ci li da des

para que os cha ma dos ‘‘can dan gos’’ se mu das sem para fora da

área me tro po li ta na. Ago ra, na re to ma da da nor ma li da de po lí ti -

co-ad mi nis tra ti va, o novo go ver no da ci da de está di an te de um im-

pas se. É que, no lou vá vel in tu i to de pre ser var a iden ti da de sim bó li -

ca da ca pi tal – ou seja, a es tru tu ra do cha ma do Pla no Pi lo to – a ad-

mi nis tra ção an te ri or vi nha ado tan do a po lí ti ca da des cen tra li za ção

e de uma an te ci pa da dis per são pe ri fé ri ca em de tri men to da ma triz

ur ba na ain da in com ple ta. Daí a ini ci a ti va de pro je tar no vas ci da des

sa té li tes e de pre ten der im plan tar one ro so sis te ma de trans por te

de mas sa, quan do as am plas vias de co ne xão com o cen tro da ci-

da de – ain da va zi as – es tão a pe dir sem ma i or ônus, pelo con trá rio,

uma ocu pa ção mar gi nal, ar qui te to ni ca men te con ti da, des ti na da à

ha bi ta ção eco nô mi ca. Essa pos sí vel se qüên cia con tí nua de seg-

men tos edi fi ca dos, for man do ‘‘qua dras’’ no sen ti do ino va dor das

su per qua dras de Bra sí lia, mas com pré di os de ape nas 3 pa vi men -

tos so bre pi lo tis ba i xos (2,20m) – des ti na das à pe que na clas se mé-

dia e pro le tá ria, cons ti tu í da de ban cá ri os, co mer ciá ri os, pe que nos

fun ci o ná ri os do ser vi ço pú bli co, ou seja à to ta li da de da po pu la ção

tra ba lha do ra, in clu si ve mes mo com uni da des de 30m2 para aten-

der ao sa lá rio mí ni mo e aos ex-fa ve la dos – for ma ri am ao lon go das

vias uma ‘‘bor du re’’ con tí nua, um de brum ur ba nís ti ca e ar qui te to ni -

ca men te in te gra do, com es co la, cre ches e áre as ar bo ri za das de re-

cre io – e com o apo io co mer ci al ade qua do a po pu la ções não mo to -

ri za das. Por de trás des sa cor ti na edi fi ca da, ur ba nís ti ca e ar qui te to -

ni ca men te com pos ta – cu jos ha bi tan tes uti li za rão o trans por te exis-

ten te em todo o per cur so, ba ra te an do-lhe o cus to – as ex ten sas

gle bas se rão des ti na das ape nas à cul tu ra hor to gran je i ra, evi tan -

do-se as sim o clás si co es pra i a men to su bur ba no que em Bra sí lia se

deve evi tar. O cha ma do Pla no Pi lo to con ti nu a rá como pólo ur ba no

a um tem po de con ver gên cia e de ir ra di a ção, ten do a pla ta for ma ro-

do viá ria como elo des sa in te gra ção. Não se deve es va zi ar Bra sí lia

an tes que ela es te ja pron ta, é pre ci so cons tru ir as qua dras da Uni-

ver si da de, e é pre ci so aden sar ade qua da men te o cen tro ur ba no –

o mi o lo da ci da de –, o seu ‘‘co re’’, ain da in con clu so. 

Mi nu ta ma nus cri ta de tex to apre sen ta do ao en tão go ver na -

dor José Apa re ci do de Oli ve i ra, em 1985.

Há, so bre o tra ço, al gum ris co, quan do o es pa ço en tre a tin ta 

e o pa pel tem ta ma nha for ça de cri a ção e viço que a mu dan ça cres-

ce e, por si, es ca pa, es pa lha-se na re a li da de. O tra ço, aris co des sa

ta re fa de es bo ço, oco, de co ra ti vo ra bis co, avan ça até vi rar con cre -

to, ci da de e es ti lo. Bra sí lia tem a sua gê ne se na in ven ção de um ho-

mem. Uma pro cla ma ção, qua se ma ni fes to, do po der trans for ma dor

de uma idéia.

O ges to ina u gu ral do es bo ço guar da a for ça da re a li da de a ser

trans for ma da. Prin ci pal men te nos ra bis cos ini ci a is da cri a ção de

Lu cio Cos ta. Até che gar aos tra ços con ci sos de uma ci da de so bre

duas asas e eixo.

O se gun do nú me ro da con sa gra da re vis ta bra si le i ra Arqui te -

tu ra e Urba nis mo, de abril de 1985, pu bli cou pela pri me i ra vez os

es bo ços ori gi na is de Lú cio Cos ta. Bra sí lia com ple ta va 25 anos. O

di re tor de re da ção Má rio Sér gio Pini de di ca ra um nú me ro es pe ci al

ao tra tar Bra sí lia em sua ‘‘con cre tu de de ci da de-vi va’’. 

Essa flu i dez de uma ci da de em pro ces so, como obra aber ta, 

sem pre acom pa nha rá Bra sí lia no con fli to per ma nen te en tre os que

a amam e os que a vi o len tam. Ha ve rá sem pre a pro fe cia des ses ris-

cos ner vo sos do ur ba nis ta no des per tar do ‘‘ges to pri má rio de

quem as si na la um lu gar ou dele toma pos se’’. São as ori gens da

nos sa eter na fra gi li da de. São pre nún ci os da nos sa te i mo sa bus ca

de de fi ni ção quan do nos que rem sob véus, pro mes sa ir re a li za da,

so nho abor ta do. 

Os an te ce den tes da idéia, pe los de dos de Lu cio, já tra zi am o

fer vor de um tran se con fes sa do no pró prio tex to do Pla no Pi lo to

quan do ele as su me a con vul são que o to ma ra: ‘‘de se jo ini ci al men te 

des cul par-me pela apre sen ta ção su má ria do par ti do aqui su ge ri -

do’’. Bra sí lia sem pre sob a mira, sem es tar pron ta, vo lá til a cada in-

fâ mia e vo lú vel amo ro sa para cor res pon der ge ne ro sa a quem lhe

toca.

A ex plí ci ta con fis são do tran se está logo no se gun do pa rá -

gra fo do Re la tó rio: ‘‘ape nas me des ven ci lho de uma so lu ção pos sí -

vel, que não foi pro cu ra da mas sur giu, por as sim di zer, já pron ta’’. E

mais ve e men te fi cam os es bo ços de Lu cio quan do ele con ti nua em

ad ver tên ci as sin ce ras: ‘‘com pa re ço, não como téc ni co de vi da men -

te apa re lha do, pois nem se quer dis po nho de es cri tó rio’’. E re su me

o bri lho na ex tra or di ná ria pu re za tão com pa tí vel com a sua obra: ‘‘e

se pro ce do as sim can di da men te é por que me am pa ro num ra ci o cí -

nio igual men te sim pló rio: se a su ges tão é vá li da, es tes da dos, con-

quan to su má ri os na sua apa rên cia, já se rão su fi ci en tes’’.

Sem a me nor ce ri mô nia Lú cio des pe de-se com um ‘‘e não

te rei per di do o meu tem po nem to ma do o tem po de nin guém’’. O

po e ta Car los Drum mond de Andra de ao ver os tra ços co men tou

‘‘era ra bis co e pul sa va’’. O Re la tó rio do Pla no Pi lo to de Lu cio Cos ta

foi o pro je to nú me ro 22 (en tre 26 con cor ren tes) e es co lhi do no dia

16 de mar ço de 1957. Antes foi ‘‘ges to sol to so bre o pa pel’’. De po is,

se i va, lama, suor, in jus ti ça, be le za, cri me, dig ni da de e va lo res na tu -

ra is dos ha bi tan tes que a le gi ti mam como ci da de viva.‘‘O sim ples

fato de Bra sí lia exis tir é uma co i sa es plên di da’’, de cla ra na cé le bre

en tre vis ta da AU. Ava lia, isso em 1985, que ‘‘a sa tis fa ção que a ci-

da de lhe pro por ci o nou foi mu i to ma i or que al guns de sen can tos’’. E

re fe re-se ao fa zer: ‘‘a ar qui te tu ra é como se fos se uma con ver sa co-

ti di a na’’.

Qu a is an te ce den tes em ba la ram es ses es bo ços? Lá o fun do

es ta ri am idéi as da nova ar qui te tu ra in flu en te do fran co-su í ço Le

Cor bu si er (1887-1965) que um dia de cla rou a Step hen Gar di ner:
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‘‘olhar pri me i ro, de po is ob ser var, e fi nal men te, tal vez, des co brir. Só

de po is virá a ins pi ra ção’’. Mais que a ci ta ção hon ro sa da ca pe la de

Ron champ – fe i ta por Ni e me yer na co ber tu ra ‘‘cha péu de fre i ra’’ da

Igre ji nha. Char les-Edou ard Je a ne ret, ado tou o ape li do Le Cor bu si -

er de po is da Pri me i ra Gu er ra quan do es cre via para a re vis ta

L’Espirit Nou ve au. ‘‘Nun ca de i xei de ser es tu dan te’’, dis se aos 40

anos. Era au to di da ta para o es pan to dos aca dê mi cos: ‘‘dans la vie il

faut fa i re (na vida, é pre ci so re a li zar) C’est-à-dire agir dans la mo es -

tie , l’exactitude, la pré ci si on ( vale di zer, agir com re gu la ri da de, mo-

dés tia, con ti nu i da de e per se ve ran ça) de cla ra aos 77 anos e pa re ce

de fi nir Lu cio como essa pre sen ça bra si le i ra ca paz de des men tir

nos sa vo ca ção sub mis sa, co lo ni al e de pri mi da.

Re la tó rio do Pla no Pi lo to de Bra sí lia

...José Bo ni fá cio, em 1823, pro põe a trans fe rên cia da Ca pi -

tal para Go iás e su ge re o nome de BRASÍLIA.

De se jo ini ci al men te des cul par-me pe ran te a di re ção da

Com pa nhia Urba ni za do ra e a Co mis são Jul ga do ra do Con cur so

pela apre sen ta ção su má ria do par ti do aqui su ge ri do para a nova

Ca pi tal, e tam bém jus ti fi car-me.

Não pre ten dia com pe tir e, na ver da de, não con cor ro, – ape-

nas me des ven ci lho de uma so lu ção pos sí vel, que não foi pro cu ra -

da mas sur giu, por as sim di zer, já pron ta.

Com pa re ço, não como téc ni co de vi da men te apa re lha do,

pois nem se quer dis po nho de es cri tó rio, mas como sim ples ma quis

do ur ba nis mo, que não pre ten de pros se guir no de sen vol vi men to da

idéia apre sen ta da se não even tu al men te, na qua li da de de mero

con sul tor. E se pro ces so as sim can di da men te é por que me am pa ro 

num ra ci o cí nio igual men te sim pló rio: se a su ges tão é vá li da, es tes

da dos, con quan to su má ri os na sua apa rên cia, já se rão su fi ci en tes,

pois re ve la rão que, ape sar da es pon ta ne i da de ori gi nal, ela foi, de-

po is, in ten sa men te pen sa da e re sol vi da; se não o é, a ex clu são se

fará mais fa cil men te, e não te rei per di do o meu tem po nem to ma do

o tem po de nin guém. 

A li be ra ção do aces so ao con cur so re du ziu de cer to modo a

con sul ta àqui lo que de fato im por ta, ou seja, à con cep ção ur ba nís ti -

ca da ci da de pro pri a men te dita, por que esta não será, no caso,

uma de cor rên cia do pla ne ja men to re gi o nal, mas a ca u sa dele: a

sua fun da ção é que se dará no en se jo ao ul te ri or de sen vol vi men to

pla ne ja do da re gião. Tra ta-se de um ato de li be ra do de pos se, de um

ges to de sen ti do ain da des bra va dor, nos mol des da tra di ção co lo ni -

al. E o que se in da ga é como no en ten der de cada con cor ren te uma

tal ci da de deve ser con ce bi da. 

Ela deve ser con ce bi da não como sim ples or ga nis mo ca paz

de pre en cher sa tis fa to ri a men te e sem es for ço as fun ções vi ta is

pró pri as de uma ci da de mo der na qual quer, não ape nas como urbs,

mas como ci vi tas, pos su i do ra dos atri bu tos ine ren tes a uma ca pi tal. 

E, para tan to, a con di ção pri me i ra é achar-se o ur ba nis ta im bu í do

de uma cer ta dig ni da de e no bre za de in ten ção, por quan to des sa

ati tu de fun da men tal de cor rem a or de na ção e o sen so de con ve -

niên cia e me di da ca pa zes de con fe rir ao con jun to pro je ta do o de se -

já vel ca rá ter mo nu men tal. Mo nu men tal não no sen ti do de os ten ta -

ção, mas no sen ti do da ex pres são pal pá vel, por as sim di zer, cons-

ci en te, da qui lo que vale e sig ni fi ca. Ci da de pla ne ja da para o tra ba -

lho or de na do e efi ci en te, mas ao mes mo tem po ci da de viva e apra-

zí vel, pró pria ao de va ne io e à es pe cu la ção in te lec tu al, ca paz de

tor nar-se, com o tem po, além de cen tro de go ver no e ad mi nis tra -

ção, num foco de cul tu ra dos mais lú ci dos e sen sí ve is do país.

Dito isto, ve ja mos como nas ceu, se de fi niu e re sol veu a pre-

sen te so lu ção: 

1 – Nas ceu do ges to pri má rio de quem as si na la um lu gar ou

dele toma pos se: dois ei xos cru zan do-se em ân gu lo reto, ou seja, o

pró prio si nal da cruz.

2 – Pro cu rou-se de po is a adap ta ção à to po gra fia lo cal, ao

es co a men to na tu ral das águas, à me lhor ori en ta ção, ar que an do-se 

um dos ei xos a fim de con tê-lo no triân gu lo equi lá te ro que de fi ne a

área ur ba ni za da. 

3 – E hou ve o pro pó si to de apli car os prin cí pi os fran cos da

téc ni ca ro do viá ria – in clu si ve a eli mi na ção dos cru za men tos – à

téc ni ca ur ba nís ti ca, con fe rin do-se ao eixo ar que a do, cor res pon -

den te às vias na tu ra is de aces so, a fun ção cir cu la tó ria tron co, com

pis tas cen tra is de ve lo ci da de e pis tas la te ra is para o trá fe go lo cal, e

dis pon do-se ao lon go des se eixo o gros so dos se to res re si den ci a is.

4 – Como de cor rên cia des sa con cen tra ção re si den ci al, os

cen tros cí vi co e ad mi nis tra ti vo, o se tor cul tu ral, o cen tro de di ver -

sões, o cen tro es por ti vo, o se tor ad mi nis tra ti vo mu ni ci pal, os quar-

téis, as zo nas des ti na das à ar ma ze na gem, ao abas te ci men to e às

pe que nas in dús tri as lo ca is e, por fim, a es ta ção fer ro viá ria, fo-

ram-se na tu ral men te or de nan do e dis pon do ao lon go do eixo trans-

ver sal que pas sou as sim a ser o eixo mo nu men tal do sis te ma. La te -

ral men te à in ter sec ção dos dois ei xos, mas par ti ci pan do fun ci o nal -

men te e em ter mos de com po si ção ur ba nís ti ca do eixo mo nu men -

tal, lo ca li za ram-se o se tor ban cá rio e co mer ci al, o se tor dos es cri tó -

ri os de em pre sas e pro fis sões li be ra is, e ain da os am plos se to res

do va re jo co mer ci al. 

5 – O cru za men to des se eixo mo nu men tal, de cota in fe ri or,

com o eixo ro do viá rio-re si den ci al im pôs a cri a ção de uma gran de

pla ta for ma li ber ta do trá fe go que não se des ti ne ao es ta ci o na men to 

ali, re man so onde se con cen trou lo gi ca men te o cen tro de di ver sões 

da ci da de, com os ci ne mas, os te a tros, os res ta u ran tes etc.

6 – O trá fe go des ti na do aos de ma is se to res pros se gue, or-

de na do em mão úni ca, na área tér rea in fe ri or co ber ta pela pla ta for -

ma e en ta la da nos dois to pos mas aber ta nas fa ces ma i o res, área

uti li za da em gran de par te para o es ta ci o na men to de ve í cu los e

onde se lo ca li zou a es ta ção ro do viá ria in te rur ba na, aces sí vel aos

pas sa ge i ros pelo ní vel su pe ri or da pla ta for ma. Ape nas as pis tas de

ve lo ci da de mer gu lham, já en tão sub ter râ ne as, na par te cen tral

des se piso in fe ri or que se es pra ia até ni ve lar-se com a es pla na da

do se tor dos mi nis té ri os.

7 – Des se modo e com a in tro du ção de três tre vos com ple -

tos em cada ramo do eixo ro do viá rio e ou tras tan tas pas sa gens de

ní vel in fe ri or, o trá fe go de au to mó ve is e ôni bus se pro ces sa tan to

na par te cen tral quan to nos se to res re si den ci a is sem qual quer cru-
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za men to. Para o trá fe go de ca mi nhões es ta be le ceu-se um sis te ma

se cun dá rio au tô no mo com cru za men tos si na li za dos mas sem cru-

za men to ou in ter fe rên cia al gu ma com o sis te ma an te ri or, sal vo aci-

ma do se tor es por ti vo, e que ace de aos edi fí ci os do se tor co mer ci al

ao ní vel do sub so lo, con tor nan do o cen tro cí vi co em cota in fe ri or,

com ga le ri as de aces so pre vis tas no ter ra ple no.

8 – Fi xa da as sim a rede ge ral do trá fe go au to mó vel, es ta be -

le ce ram-se, tan to nos se to res cen tra is como nos re si den ci a is, tra-

mas au tô no mas para o trân si to lo cal dos pe des tres a fim de ga ran -

tir-lhes o uso li vre do chão, sem con tu do le var tal se pa ra ção a ex tre -

mos sis te má ti cos e an ti na tu ra is pois não se deve es que cer que o

au to mó vel, hoje em dia, de i xou de ser o ini mi go in con ci liá vel do ho-

mem, do mes ti cou-se, já faz, por as sim, par te da fa mí lia. Ele só se

‘‘de su ma ni za’’, re ad qui rin do vis-à-vis do pe des tre fe i ção ame a ça -

do ra e hos til quan do in cor po ra do à mas sa anô ni ma do trá fe go. Há

en tão que se pa rá-los, mas sem per der de vis ta que, em de ter mi na -

das con di ções e para co mo di da de re cí pro ca, a co e xis tên cia se im-

põe.

9 – Veja-se ago ra como nes se ar ca bou ço de cir cu la ção or-

de na da se in te gram e ar ti cu lam os vá ri os se to res. 

Des ta cam-se no con jun to os edi fí ci os des ti na dos aos po de -

res fun da men ta is que, sen do em nú me ro de três e au tô no mos, en-

con tra ram no triân gu lo equi lá te ro, vin cu la do à ar qui te tu ra da mais

re mo ta an ti gui da de, a for ma ele men tar apro pri a da para con tê-los.

Cri ou-se en tão um ter ra ple no tri an gu lar, com ar ri mo de pe dra à vis-

ta, so bre le va do na cam pi na cir cun vi zi nha a que se tem aces so pela

pró pria ram pa da auto-es tra da que con duz à re si dên cia e ao ae ro -

por to. Em cada ân gu lo des sa pra ça – Pra ça dos Três Po de res, po-

de ria cha mar-se – lo ca li zou-se uma das ca sas, fi can do as do Go-

ver no e do Su pre mo Tri bu nal na base e a do Con gres so no vér ti ce,

com fren te igual men te para uma am pla es pla na da dis pos ta num

se gun do ter ra ple no, de for ma re tan gu lar e ní vel mais alto, de acor-

do com a to po gra fia lo cal, igual men te ar ri ma do de pe dras em todo

o seu pe rí me tro. A apli ca ção em ter mos atu a is, des sa téc ni ca ori-

en tal mi le nar dos ter ra ple nos, ga ran te a co e são do con jun to e lhe

con fe re uma ên fa se mo nu men tal im pre vis ta. Ao lon go des sa es pla -

na da — o Mall, dos in gle ses —, ex ten so gra ma do des ti na do a pe-

des tres, a pa ra das e a des fi les, fo ram dis pos tos os mi nis té ri os e au-

tar qui as. Os das Re la ções Exte ri o res e Jus ti ça ocu pan do os can tos 

in fe ri o res, con tí guos ao edi fí cio do Con gres so e com en qua dra -

men to con dig no, os mi nis té ri os mi li ta res cons ti tu in do uma pra ça

au tô no ma, e os de ma is or de na dos em se qüên cia — to dos com

área pri va ti va de es ta ci o na men to —, sen do o úl ti mo o da Edu ca -

ção, a fim de fi car vi zi nho do se tor cul tu ral, tra ta do à ma ne i ra de

par que para me lhor am bi en ta ção dos mu se us, da bi bli o te ca, do

pla ne tá rio, das aca de mi as, dos ins ti tu tos etc., se tor este tam bém

con tí guo à am pla área des ti na da à Ci da de Uni ver si tá ria com o res-

pec ti vo Hos pi tal das Clí ni cas, e onde tam bém se pre vê a ins ta la ção 

do Obser va tó rio. A Ca te dral fi cou igual men te lo ca li za da nes sa es-

pla na da, mas numa pra ça au tô no ma dis pos ta la te ral men te, não só

por ques tão de pro to co lo, uma vez que a Igre ja é se pa ra da do Esta-

do, como por uma ques tão de es ca la, ten do-se em vis ta va lo ri zar o

mo nu men to, e ain da, prin ci pal men te, por ou tra ra zão de or dem ar-

qui te tô ni ca: a pers pec ti va de con jun to da es pla na da deve pros se -

guir de sim pe di da até além da pla ta for ma onde os dois ei xos ur ba -

nís ti cos se cru zam. 

10 — Nes ta pla ta for ma onde, como se via an te ri or men te, o

trá fe go é ape nas lo cal, si tu ou-se en tão o cen tro de di ver sões da ci-

da de (mis tu ra em ter mos ade qua dos de Pic ca dilly Cir cus, Ti mes

Squa re e Champs Elysées). A face da pla ta for ma de bru ça da so bre

o se tor cul tu ral e a es pla na da dos mi nis té ri os não foi edi fi ca da com

ex ce ção de uma even tu al casa de chá e da Ópe ra, cujo aces so tan-

to se faz pelo pró prio se tor de di ver sões, como pelo se tor cul tu ral

con tí guo, em pla no in fe ri or. Na face fron te i ra fo ram con cen tra dos os

ci ne mas e te a tros, cujo ga ba ri to se fez ba i xo e uni for me, cons ti tu in -

do as sim o con jun to de les um cor po ar qui te tô ni co con tí nuo, com

ga le ria, am plas cal ça das, ter ra ços e ca fés, ser vi do as res pec ti vas

fa cha das em toda a al tu ra de cam po li vre para a ins ta la ção de pa i -

néis lu mi no sos de re cla me. As vá ri as ca sas de es pe tá cu lo es ta rão

li ga das en tre si por tra ves sas no gê ne ro tra di ci o nal da rua do Ou vi -

dor, das vi e las ve ne zi a nas ou de ga le ri as co ber tas (ar ca des) e ar ti -

cu la das a pe que nos pá ti os com ba res e ca fés, e ‘‘log gi as’’ na par te

dos fun dos com vis ta para o par que, tudo no pro pó si to de pro pi ci ar

am bi en te ade qua do ao con ví vio e à ex pan são. O pa vi men to tér reo

do se tor cen tral des se con jun to de te a tros e ci ne mas man te ve-se

va za do em toda a sua ex ten são, sal vo os nú cle os de aces so aos

pa vi men tos su pe ri o res, a fim de ga ran tir con ti nu i da de à pers pec ti -

va, e os an da res se pre vi ram en vi dra ça dos nas duas fa ces para

que os res ta u ran tes, clu bes, ca sas de chá etc., te nham vis ta, de um

lado para a es pla na da in fe ri or, e do ou tro para o acli ve do par que no

pro lon ga men to do eixo mo nu men tal e onde fi ca ram lo ca li za dos os

ho téis co mer ci a is e de tu ris mo e, mais aci ma, para a tor re mo nu -

men tal das es ta ções ra di o e mis so ras e de te le vi são, tra ta da como

ele men to plás ti co in te gra do na com po si ção ge ral. Na par te cen tral

da pla ta for ma, po rém dis pos to la te ral men te, acha-se o sa guão da

es ta ção ro do viá ria com bi lhe te ria, ba res, res ta u ran tes etc., cons-

tru ção ba i xa, li ga da por es ca das ro lan tes ao ‘‘hall’’ in fe ri or de em-

bar que se pa ra do por en vi dra ça men to do cais pro pri a men te dito. O

sis te ma de mão úni ca obri ga os ôni bus na sa í da a uma vol ta, num

ou nou tro sen ti do, fora da área co ber ta pela pla ta for ma, o que per-

mi te ao vi a jan te uma úl ti ma vis ta do eixo mo nu men tal da ci da de an-

tes de en trar no eixo ro do viá rio — re si den ci al, — des pe di da psi co -

lo gi ca men te de se já vel. Pre vi ram-se igual men te nes sa ex ten sa pla-

ta for ma des ti na da prin ci pal men te tal como no piso tér reo, ao es ta -

ci o na men to de au to mó ve is, duas am plas pra ças pri va ti vas dos pe-

des tres, uma fron te i ra ao te a tro da Ópe ra e ou tra, si me tri ca men te

dis pos ta, em fren te a um pa vi lhão de pou ca al tu ra de bru ça do so bre 

os jar dins do se tor cul tu ral e des ti na do a res ta u ran tes, bar e casa

de chá. Nes tas pra ças, o piso das pis tas de ro la men to, sem pre de

sen ti do úni co, foi li ge i ra men te so bre le va do em lar ga ex ten são, para

o li vre cru za men to dos pe des tres num e ou tro sen ti do, o que per mi -

ti rá aces so fran co e di re to tan to aos se to res do va re jo co mer ci al

quan to ao se tor dos ban cos e es cri tó ri os.
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11 — La te ral men te a esse se tor cen tral de di ver sões, e ar ti -

cu la dos a ele, en con tram-se dois gran des nú cle os des ti na dos ex-

clu si va men te ao co mér cio — lo jas e ‘‘ma ga sins’’, e dois se to res dis-

tin tos, o ban cá rio-co mer ci al, e o dos es cri tó ri os para pro fis sões li-

be ra is, re pre sen ta ções e em pre sas, onde fo ram lo ca li za dos, res-

pec ti va men te, o Ban co do Bra sil e a sede dos Cor re i os e Te lé gra -

fos. Estes nú cle os e se to res são aces sí ve is aos au to mó ve is di re ta -

men te das res pec ti vas pis tas, e aos pe des tres por cal ça das sem

cru za men to, e dis põem de auto por tos para es ta ci o na men to em

dois ní ve is, e de aces so de ser vi ço pelo sub so lo cor res pon den te ao

piso in fe ri or da pla ta for ma cen tral. No se tor de ban cos, tal como no

dos es cri tó ri os, pre vi ram-se três blo cos al tos e qua tro de me nor al-

tu ra, li ga dos en tre si por ex ten sa ala tér rea com so bre lo ja de modo

a per mi tir in ter co mu ni ca ção co ber ta e am plo es pa ço para ins ta la -

ção de agên ci as ban cá ri as, agên ci as de em pre sas, ca fés, res ta u -

ran tes, etc. Em cada nú cleo co mer ci al, pro põe-se uma se qüên cia

or de na da de blo cos ba i xos e alon ga dos e um ma i or, de igual al tu ra

dos an te ri o res, to dos in ter li ga dos por um am plo cor po tér reo com

lo jas, so bre lo jas e ga le ri as. Dois bra ços ele va dos da pis ta de con-

tor no per mi tem, tam bém aqui, aces so fran co aos pe des tres. 

12 — O se tor es por ti vo, com ex ten sís si ma área des ti na da

ex clu si va men te ao es ta ci o na men to de au to mó ve is, ins ta lou-se en-

tre a pra ça da Mu ni ci pa li da de e a tor re ra di o e mis so ra, que se pre vê

de plan ta tri an gu lar, com em ba sa men to mo nu men tal de con cre to

apa ren te até o piso dos ‘‘stu di os’’ e mais ins ta la ções, e su pe res tru -

tu ra me tá li ca com mi ran te lo ca li za do a meia al tu ra. De um lado o

es tá dio e mais de pen dên ci as ten do aos fun dos o Jar dim Bo tâ ni co;

do ou tro o hi pó dro mo com as res pec ti vas tri bu nas e vila hí pi ca e,

con tí guo, o Jar dim Zo o ló gi co, cons ti tu in do es tas duas imen sas áre-

as ver des, si me tri ca men te dis pos tas em re la ção ao eixo mo nu -

men tal, como que os pul mões. 

13 — Na pra ça Mu ni ci pal, ins ta la ram-se a Pre fe i tu ra, a Po lí -

cia Cen tral, o Cor po de Bom be i ros e a Assis tên cia Pú bli ca. A pe ni -

ten ciá ria e o hos pí cio, con quan to afas ta dos do cen tro ur ba ni za do,

fa zem igual men te par te des te se tor. 

14— Aci ma do se tor mu ni ci pal fo ram dis pos tas as ga ra gens

da vi a ção ur ba na, em se gui da, de uma ban da e de ou tra, os quar-

téis e numa lar ga fa i xa trans ver sal o se tor des ti na do ao ar ma ze na -

men to e à ins ta la ção das pe que nas in dús tri as de in te res se lo cal,

com se tor re si den ci al au tô no mo, zona esta re ma ta da pela es ta ção

fer ro viá ria e ar ti cu la da igual men te a um dos ra mos da ro do via des-

ti na da aos ca mi nhões. 

15 — Per cor ri do as sim de pon ta a pon ta esse eixo dito mo-

nu men tal, vê-se que a fluên cia e uni da de do tra ça do, des de a pra ça 

do Go ver no até à pra ça Mu ni ci pal, não ex clui a va ri e da de, e cada

se tor, por as sim di zer, vale por si como or ga nis mo plas ti ca men te

au tô no mo na com po si ção do con jun to. Essa au to no mia cria es pa -

ços ade qua dos à es ca la do ho mem e per mi te o diá lo go mo nu men -

tal lo ca li za do sem pre ju í zo do de sem pe nho ar qui te tô ni co de cada

se tor na har mo ni o sa in te gra ção ur ba nís ti ca do todo.

16 — Qu an to ao pro ble ma re si den ci al, ocor reu a so lu ção de

cri ar-se uma se qüên cia con tí nua de gran des qua dras dis pos tas,

em or dem du pla ou sin ge la, de am bos os la dos da fa i xa ro do viá ria,

e emol du ra das por uma lar ga cin ta den sa men te ar bo ri za da, ár vo -

res de por te, pre va le cen do em cada qua dra de ter mi na da es pé cie

ve ge tal, com chão gra ma do e uma cor ti na su ple men tar in ter mi ten -

te de ar bus tos e fo lha gens, a fim de res guar dar me lhor, qual quer

que seja a po si ção do ob ser va dor, o con te ú do das qua dras, vis to

sem pre num se gun do pla no e como que amor te ci do na pa i sa gem.

Dis po si ção que apre sen ta a du pla van ta gem de ga ran tir a or de na -

ção ur ba nís ti ca mes mo quan do va rie a den si da de, ca te go ria, pa-

drão ou qua li da de ar qui te tô ni ca dos edi fí ci os, e de ofe re cer aos

mo ra do res ex ten sas fa i xas som bre a das para pas se io e la zer, in de -

pen den te men te das áre as li vres pre vis tas no in te ri or das pró pri as

qua dras. 

Den tro des tas ‘‘su per qua dras’’ os blo cos re si den ci a is po dem 

dis por-se da ma ne i ra mais va ri a da, obe de cen do po rém a dois prin-

cí pi os ge ra is: ga ba ri to má xi mo uni for me, tal vez seis pa vi men tos e

pi lo tis, e se pa ra ção do trá fe go de ve í cu los do trân si to de pe des tres, 

mor men te o aces so à es co la pri má ria e às co mo di da des exis ten tes 

no in te ri or de cada qua dra.

Ao fun do das qua dras es ten de-se a via de ser vi ço para o trá-

fe go de ca mi nhões, des ti nan do-se ao lon go dela a fren te opos ta às

qua dras, à ins ta la ção de ga ra gens, ofi ci nas, de pó si tos do co mér cio 

em gros so etc., e re ser van do-se uma fa i xa de ter re no, equi va len te

a uma ter ce i ra or dem de qua dras, para flo ri cul tu ra, hor ta e po mar.

Enta la das en tre essa via de ser vi ço e as vias do eixo ro do viá rio, in-

ter ca lam-se en tão lar gas e ex ten sas fa i xas com aces so al ter na do,

ora por uma, ora por ou tra, e onde se lo ca li za ram a igre ja, as es co -

las se cun dá ri as, o ci ne ma e o va re jo do ba ir ro dis pos to con for me a

sua clas se ou na tu re za.

O mer ca di nho, os açou gues, as ven das, qui tan das, ca sas

de fer ra gens etc., na pri me i ra me ta de da fa i xa cor res pon den te ao

aces so de ser vi ço; as bar be a ri as, ca be le i re i ros, mo dis tas, con fe i ta -

ri as etc., na pri me i ra se ção da fa i xa de aces so pri va ti va dos au to -

mó ve is e ôni bus, onde se en con tram igual men te os pos tos de ser-

vi ço para ven da de ga so li na. As lo jas dis põem-se em ren que com

vi tri nas e pas se io co ber to na face fron te i ra às cin tas ar bo ri za das de

en qua dra men to dos quar te i rões e pri va ti vas dos pe des tres, e o es-

ta ci o na men to na face opos ta, con tí gua às vias de aces so mo to ri za -

do, pre ven do-se tra ves sas para li ga ção de uma par te a ou tra, fi can -

do as sim as lo jas ge mi na das duas a duas, em bo ra o seu con jun to

cons ti tua um cor po só.

17 — A gra da ção so ci al po de rá ser do sa da fa cil men te atri-

bu in do-se ma i or va lor a de ter mi na das qua dras como, por exem plo,

às qua dras sin ge las con tí guas ao se tor das em ba i xa das, se tor que

se es ten de de am bos os la dos do eixo prin ci pal pa ra le la men te ao

eixo ro do viá rio, com ala me da de aces so au tô no mo e via de ser vi ço

para o trá fe go de ca mi nhões co mum às qua dras re si den ci a is. Essa

ala me da, por as sim di zer, pri va ti va do ba ir ro das em ba i xa das e le-

ga ções, se pre vê edi fi ca da ape nas num dos la dos, de i xan do-se o

ou tro com a vis ta de sim pe di da so bre pa i sa gem, ex ce tu an do-se o

ho tel prin ci pal lo ca li za do nes se se tor e pró xi mo do cen tro da ci da -

de. No ou tro lado do eixo ro do viá rio-re si den ci al, as qua dras con tí -
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guas à ro do via se rão na tu ral men te mais va lo ri za das que as qua-

dras in ter nas, o que per mi ti rá as gra da ções pró pri as do re gi me vi-

gen te; con tu do, o agru pa men to de las, de qua tro em qua tro, pro pi -

cia num cer to grau a co e xis tên cia so ci al, evi tan do-se as sim uma in-

de vi da e in de se já vel es tra ti fi ca ção. 

E seja como for, as di fe ren ças de pa drão de uma qua dra a ou tra se-

rão ne u tra li za das pelo pró prio agen ci a men to ur ba nís ti co pro pos to,

e não se rão de na tu re za a afe tar o con for to so ci al a que to dos têm

di re i to. Elas de cor re rão ape nas de uma ma i or ou me nos den si da -

de, do ma i or ou me nor es pa ço atri bu í do a cada in di ví duo e a cada

fa mí lia, da es co lha dos ma te ri a is e do grau e re quin te do aca ba -

men to. Nes te sen ti do deve-se im pe dir a en quis ta ção de fa ve las tan-

to na pe ri fe ria ur ba na quan to na ru ral. Cabe à Com pa nhia Urba ni -

za do ra pro ver den tro do es que ma pro pos to aco mo da ções de cen -

tes e eco nô mi cas para a to ta li da de da po pu la ção. 

18 — Pre vi ram-se igual men te se to res ilha dos, cer ca dos de

ar vo re dos e de cam po, des ti na dos a lo te a men to para ca sas in di vi -

du a is, su ge rin do-se uma dis po si ção den ta da em cre ma lhe i ra, para

que as ca sas cons tru í das nos lo tes de topo se des ta quem na pa i -

sa gem, afas ta das umas das ou tras, dis po si ção que ain da per mi te

aces so au tô no mo de ser vi ço para to dos os lo tes. E ad mi tiu-se

igual men te a cons tru ção even tu al de ca sas avul sas iso la das de

alto pa drão ar qui te tô ni co — o que não im pli ca ta ma nho — es ta be -

le cen do-se po rém como re gra, nes tes ca sos, o afas ta men to mí ni -

mo de um qui lô me tro de casa a casa, o que acen tu a rá o ca rá ter ex-

cep ci o nal de tais con ces sões. 

19 — Os ce mi té ri os lo ca li za dos nos ex tre mos do eixo ro do -

viá rio-re si den ci al evi tam aos cor te jos a tra ves sia do cen to ur ba no.

Te rão chão de gra ma e se rão con ve ni en te men te ar bo ri za dos, com

se pul tu ras ra sas e lá pi des sin ge las, à ma ne i ra in gle sa, tudo des-

pro vi do de qual quer os ten ta ção. 

20 — Evi tou-se a lo ca li za ção dos ba ir ros re si den ci a is na

orla da la goa, a fim de pre ser vá-la in ta ta, tra ta da com bos ques e

cam pos de fe i ção na tu ra lis ta e rús ti ca para os pas se i os e ame ni da -

des bu có li cas de toda a po pu la ção ur ba na. Ape nas os clu bes es-

por ti vos, os res ta u ran tes, os lu ga res de re cre io, os bal neá ri os e nú-

cle os de pes ca po de rão che gar à be i ra d’água. O clu be de Golf si tu -

ou-se na ex tre mi da de les te, con tí guo à Re si dên cia e ao ho tel, am-

bos em cons tru ção, e o Yatch Club na en se a da vi zi nha, en tre me a -

dos por den so bos que que se es ten de até à mar gem da re pre sa,

bor de ja da nes se tre cho pela ala me da de con tor no que in ter mi ten -

te men te se des pren de da sua orla para em bre nhar-se pelo cam po

que se pre ten de even tu al men te flo ri do e man cha do de ar vo re do.

Essa es tra da se ar ti cu la ao eixo ro do viá rio e tam bém à pis ta au tô -

no ma de aces so di re to do ae ro por to ao cen tro cí vi co, por onde en-

tra rão na ci da de os vi si tan tes ilus tres, po den do a res pec ti va sa í da

pro ces sar-se, com van ta gem, pelo pró prio eixo ro do viá rio-re si den -

ci al. Pro põe-se, ain da, a lo ca li za ção do ae ro por to de fi ni ti vo na área

in ter na da re pre sa, a fim de evi tar-lhe a tra ves sia ou con tor no.

21 — Qu an to à nu me ra ção ur ba na, a re fe rên cia deve ser o

eixo mo nu men tal, dis tri bu in do-se a ci da de em me ta des Nor te e

Sul; as qua dras se ri am as si na la das por nú me ros, os blo cos re si -

den ci a is por le tras, e fi nal men te o nú me ro do apar ta men to na for-

ma usu al, as sim por exem plo, N-Q3-L ap 201. A de sig na ção dos

blo cos em re la ção à en tra da da qua dra deve se guir da es quer da

para a di re i ta, de acor do com a nor ma. 

22 — Res ta o pro ble ma de como dis por do ter re no e tor ná-lo 

aces sí ve is ao ca pi tal par ti cu lar. Enten do que as qua dras não de-

vem ser lo te a das, su ge rin do, em vez da ven da de lo tes, a ven da de

quo tas de ter re no, cujo va lor de pen de rá do se tor em ca u sa e do ga-

ba ri to, a fim de não en tra var o pla ne ja men to atu al e pos sí ve is re mo -

de la ções fu tu ras no de li ne a men to in ter no das qua dras. Enten do

tam bém que esse pla ne ja men to de ve ria de pre fe rên cia an te ce der

a ven da das quo tas, mas nada im pe de que com pra do res de um nú-

me ro subs tan ci al de quo tas sub me tam à apro va ção da Com pa nhia

pro je to pró prio de ur ba ni za ção de uma de ter mi na da qua dra, e que,

além de fa ci li tar aos in cor po ra do res a aqui si ção de quo tas, a pró-

pria Com pa nhia fun ci o ne, em gran de par te, como in cor po ra do ra. E

en ten do igual men te que o pre ço das quo tas, os ci lá vel con for me a

pro cu ra, de ve ria in clu ir uma par ce la com taxa fixa, des ti na da a co-

brir as des pe sas do pro je to, no in tu i to de fa ci li tar tan to o con vi te a

de ter mi na dos ar qui te tos como a aber tu ra de con cur sos para a ur-

ba ni za ção e edi fi ca ção das qua dras que não fos sem pro je ta das

pela Di vi são de Arqui te tu ra da pró pria Com pa nhia. E su gi ro ain da

que a apro va ção dos pro je tos se pro ces se em duas eta pas, — an-

te pro je to e pro je to de fi ni ti vo, no in tu i to de per mi tir se le ção pré via e

me lhor con tro le da qua li da de das cons tru ções. 

Da mes ma for ma quan to ao se tor do va re jo co mer ci al e aos

se to res ban cá rio e dos es cri tó ri os das em pre sas e pro fis sões li be -

ra is, que de ve ri am ser pro je ta dos pre vi a men te de modo a se po de -

rem fra ci o nar em sub se to res e uni da des au tô no mas, sem pre ju í zo

da in te gri da de ar qui te tô ni ca, e as sim se sub me te rem par ce la da -

men te à ven da no mer ca do imo bi liá rio, po den do a cons tru ção pro-

pri a men te dita, ou par te dela, cor rer por con ta dos in te res sa dos ou

da Com pa nhia, ou ain da, con jun ta men te. 

23 — Re su min do, a so lu ção apre sen ta da é de fá cil apre en -

são, pois se ca rac te ri za pela sim pli ci da de e cla re za do ris co ori gi -

nal, o que não ex clui, con for me se viu, a va ri e da de no tra ta men to

das par tes, cada qual con ce bi da se gun do a na tu re za pe cu li ar da

res pec ti va fun ção, re sul tan do daí a har mo nia de exi gên ci as de

apa rên cia con tra di tó ria. É as sim efi ci en te, aco lhe do ra e ín ti ma. É

ao mes mo tem po der ra ma da e con ci sa, bu có li ca e ur ba na, lí ri ca e

fun ci o nal. O trá fe go de au to mó ve is se pro ces sa sem cru za men tos,

e se res ti tui o chão, na jus ta me di da, ao pe des tre. E por ter o ar ca -

bou ço tão cla ra men te de fi ni do, é de fá cil exe cu ção: dois ei xos, dois

ter ra ple nos, uma pla ta for ma, duas pis tas lar gas num sen ti do, uma

ro do via no ou tro, ro do via que po de rá ser cons tru í da por par tes, —

pri me i ro as fa i xas cen tra is como um tre vo de cada lado, de po is as

pis tas la te ra is, que avan ça ri am com o de sen vol vi men to nor mal da

ci da de. As ins ta la ções te ri am sem pre cam po li vre nas fa i xas ver des 

con tí guas às pis tas de ro la men to. As qua dras se ri am ape nas ni ve -

la das e pa i sa gis ti ca men te de fi ni das, com as res pec ti vas cin tas

plan ta das de gra ma e des de logo ar bo ri za das, mas sem cal ça men -
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to de qual quer es pé cie, nem me i os-fios. De uma par te, téc ni ca ro-

do viá ria; de ou tra, téc ni ca pa i sa gís ti ca de par ques e jar dins.

Bra sí lia, ca pi tal aé rea e ro do viá ria; ci da de par que. So nho ar-

qui se cu lar do Pa tri ar ca. 

Pro je tos e pra ze res

De fen sor do pa tri mô nio, ele guar dou lem bran ças e re gis tros

de sua his tó ria pes so al, in te lec tu al e pro fis si o nal. Pro je tou ca sas,

co le ci o nou sol da di nhos e de se nhou al guns mó ve is e ves ti dos para

sua mu lher na dé ca da de 20.

Lem bran ças de meu pai

“Qu e ri do, 

Você já foi, nós con ti nu a mos por aqui.

Des de quan do mi nha irmã se ca sou, 

15 anos an tes de mim, fi ca mos, eu, você, nós dois, aqui nes-

te ter ra ço à be i ra-mar. 

A par tir daí, nes te tête à tête, es ta be le ceu-se um

com pa nhe i ris mo em que, por ra zões de afi ni da de, as pes so -

as se en ten dem sem se fa lar e sem se olhar.

Às ve zes, te nho von ta de de co men tar al gu ma co i sa com

você, como sem pre fiz. Pou co de po is de você par tir, quan do hou ve

ho me na gens em Bra sí lia, o Na u ro Este ves me con tou que a pri me i -

ra vez que o Jus ce li no fa lou em mu dar a ca pi tal foi com o Oscar, lá

nas Ca no as, sa in do da casa do pre fe i to. 

Qu an do eu sou be dis so es ta va mo ran do ali per ti nho, no Alto

da Bo a vis ta. Que von ta de de co men tar com você!

Ou tro dia, nes te mês de fe ve re i ro, uma man che te do Glo bo

di zia: ‘‘EUA as su mem luta con tra po bre za para ven cer o ter ror‘‘ —

me lem brou a sua ‘‘Te o ria das Re sul tan tes Con ver gen tes’’. Pelo

que en ten di des sa te o ria, a hu ma ni da de aca ba ten den do a en con -

trar seu ca mi nho no sen ti do do ‘‘bem de to dos e fe li ci da de ge ral’’

por ra zões que nada têm a ver com so li da ri e da de mo ral, mas por

im po si ção do ‘‘No vo Hu ma nis mo Ci en tí fi co e Tec no ló gi co’’. 

Me lem bro de tan tas oca siões. 

Qu an do, na pri me i ra vi a gem à Eu ro pa, aos 8 anos de ida de,

eu ti nha que vi si tar os mu se us e igre jas an ti gas, o meu úni co de se -

jo era bom bar deá-las to das. No en tan to, hoje em dia, te nho pa i xão

por arte e an ti güi da des. Pen so que você fi ca ria fe liz de ter de i xa do

mó ve is an ti gos para quem gos ta tan to de les. 

Mais tar de, em ou tras vi a gens, seus ami gos se tor na ram

meus ami gos como se não hou ves se di fe ren ça de ida de. O Mu ri lo

Men des e a Sa u da de, em Roma, o Pi er re Gha li no Ca i ro, a Char lot -

te Per ri and em Pa ris. Qu an do fui pela pri me i ra vez a St. Tro pez em

se tem bro de 1962, com você, che ga mos de no i te e nos per de mos

se guin do na di re ção das pra i as. Che gan do en fim ao por to, não sa-

bía mos onde jan tar. Vi mos o Sa cha Dis tel en tran do num res ta u ran -

te e fo mos ao mes mo. Nes te mes mo ano, es ti ve mos tam bém em

Mos cou, onde você pela pri me i ra vez na vida se sen tiu ve lho de

ver da de. É que num ôni bus, uma lin da jo vem so vié ti ca lhe ce deu o

lu gar dela.

Você, sem pre sen sí vel à be le za, gra ças a Deus nos en si nou

a ver: ‘‘Olha!’’ ‘‘Pres ta aten ção!’’ 

Lem bro no ho tel em Mon ta ná, na Su í ça, a sua re vol ta (dis-

cre ta) em re la ção a uma fa xi ne i ra: ‘‘Tão gra ci o sa e tem que fi car ali

es fre gan do o chão’’.

Vol tan do ao pre sen te, já que as lem bran ças são sem fim, me

pa re ce que você fi ca ria mu i to fe liz em sa ber que cri a mos a Casa de

Lu cio Cos ta. A sede vai ser, gra ças ao Cân di do Men des e ao em pe -

nho do nos so que ri do Jor ge Hue, na que la casa an ti ga do alto do

Cos me Ve lho que tem aba ca xis nas sa ca das, e que per ten ceu ao

seu ami go Mar cos Car ne i ro de Men don ça. 

E como des pe di da que ro con tar que a Lu i za ou tro dia me

per gun tou: ‘‘O que é Deus para você?’’ Ten tei me con cen trar para

res pon der bem a uma per gun ta des sas vin da de uma fi lha, e dis se

a ela: ‘‘É uma di men são den tro de mim.’’

Há mu i tos anos atrás você con ta va que o Ale i ja di nho, 

já mu i to do en te, pe dia que o Se nhor lhe pi sas se os seus di-

vi nos pés. Qu an do você já es ta va na úl ti ma eta pa da sua vida,

aque la fase tão sa cri fi ca da, en trei no seu quar to e fui aco lhi da com

uma ex pres são tão ca ri nho sa, que se tor nou ines que cí vel para

mim.

Você foi uma das co i sas boas da mi nha vida. Sua do çu ra e

seu amor es ta rão sem pre co mi go. 

Um be i jo, 

He le na" 

Li nhas cru za das

O con ví vio pro fis si o nal e pes so al de Lu cio Cos ta com o ar-

qui te to Le Cor bu si er abre uma ja ne la para que se co nhe ça um pou-

co mais da per so na li da de do cri a dor de Bra sí lia. Co nhe ce ram-se

em 1936, quan do o bra si le i ro quis tra zê-lo ao Rio de Ja ne i ro para

que des se pal pi tes no pro je to do pré dio do Mi nis té rio da Edu ca ção

e Sa ú de Pú bli ca. 

O en tão mi nis tro Gus ta vo Ca pa ne ma não gos ta ra do re sul -

ta do do con cur so que ha via fe i to para es co lher o pro je to. Pa gou o

prê mio ao ven ce dor e pe diu ou tro pro je to a Lu cio Cos ta — era a

opor tu ni da de de o ar qui te to pôr em prá ti ca os cin co pon tos da ar-

qui te tu ra mo der na es ta be le ci dos por Le Cor bu si er: tér reo com pi lo -

tis, es tru tu ra in de pen den te, aber tu ras ho ri zon ta is, ter ra ço-jar dim e

fa cha da li vre, como cita o ar qui te to Gu i lher me Wis nik. 

O con vi da do abriu mão do di re i to de fa zer o pro je to so zi nho.

‘‘As cir cuns tân ci as pe di am um gru po’’, ex pli cou mais tar de. Mon ta -

da a equi pe — to dos re ce be ram, igua li ta ri a men te, um con to de réis

por mês —, fi ze ram um pro je to ini ci al, mas Lu cio en cas que tou:

que ria a in ter fe rên cia di re ta do mes tre da ar qui te tu ra mo der na.

‘‘Qu e ría mos ter a con fir ma ção que o de que o pro je to fos se de ple-

no agra do de Le Cor bu si er’’. Fa lou a Ca pa ne ma de seus pro pó si -

tos, mas o mi nis tro dis se que era im pos sí vel con ven cer o pre si den -

te Ge tú lio Var gas da vin da de um es tran ge i ro ao Bra sil. 

O ar qui te to in sis tiu tan to que o mi nis tro Ca pa ne ma achou uma sa í -

da: ‘‘Eu levo você ao Var gas, e você ex pli ca. Eu não te nho con di -

ções de pro por isso. O pro je to que vo cês fi ze ram está agra dan do.’’

Fo ram ao pre si den te. ‘‘O mi nis tro está mu i to sa tis fe i to com o pro je to 

que você fez. Por que eu vou cha mar um es tran ge i ro?’’, re a giu Var-
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gas. To ma do por sua de vo ção às idéi as de Le Cor bu si er, Lu cio Cos-

ta em pe nhou-se num dis cur so apa i xo na do até que sen tiu al guém

lhe pu xar o pa le tó. Era Ca pa ne ma, su ge rin do mo dos ao ar qui te to.

‘‘Cha mem o ho mem’’, con cor dou Ge tú lio Var gas. 

No mês que pas sou no Bra sil, Le Cor bu si er fez um ris co para o Mi-

nis té rio — mas que ria que o pré dio fos se cons tru í do à be i ra-mar, e

não no ter re no es co lhi do pelo go ver no. Ca pa ne ma não ace i tou a

exi gên cia e o fran co-su í ço de i xou no Bra sil o pro je to de um edi fí cio

ba i xo e alon ga do que ser viu de base ao pro je to de fi ni ti vo. Deu au-

las, fez o pro je to da ci da de uni ver si tá ria da Uni ver si da de Fe de ral do

Rio de Ja ne i ro (mais tar de re je i ta do) e con vi veu de per to com a

equi pe bra si le i ra. ‘‘Foi du ran te esse cur to mas as sí duo con ví vio de

qua tro se ma nas que o gê nio in cu ba do de Oscar Ni e me yer aflo rou’’, 

con tou Lu cio Cos ta. 

Con clu í do o novo pro je to, os ar qui te tos bra si le i ros en vi a ram

có pi as, fo to gra fi as e ma que tes para o fran co-su í ço, que res pon deu: 

‘‘Seu pa lá cio do Mi nis té rio da Edu ca ção me pa re ce ex ce len te. Qu e -

ro di zer com isso: ani ma do de um es pí ri to cla ri vi den te, cons ci en te

dos ob je ti vos — ser vir e emo ci o nar. (...) Meus pa ra béns, meu ‘‘OK’’

(como vo cês pe dem).’’ 

Algum tem po de po is, quan do as re vis tas es tran ge i ras es pe -

ci a li za das co me ça ram a elo gi ar o pré dio do Mi nis té rio da Edu ca ção 

do Bra sil como obra exem plar da ar qui te tu ra mo der na, Le Cor bu si -

er en ci u mou-se e an dou de cla ran do que o pro je to ori gi nal era dele.

Mais que isso: fez um es bo ço do edi fí cio ba se a do em fo tos da obra

pron ta e pu bli cou como se fos se o ris co ori gi nal. 

Foi en tão que Lu cio Cos ta man dou-lhe uma cor res pon dên cia na

qual re a gia du ra men te às in si nu a ções de seu mes tre. De po is de

lem brar que o nome de Le Cor bu si er es ta va gra va do em pla ca in-

crus ta da no pré dio cons tru í do, con clui: 

‘‘Aliás, nun ca de i xa mos de vin cu lar di re ta men te a você o ad mi rá vel

im pul so da ar qui te tu ra bra si le i ra: se a flo ra ção é bela, de ve ria lhe

dar pra zer, pois o tron co e as ra í zes — são você.

‘‘Mas, se é di nhe i ro que se tra ta, per mi to-me le var ao seu co-

nhe ci men to que, du ran te as qua tro se ma nas de sua es ta dia aqui,

re ce beu mais de que nós ou tros du ran te os seis anos que du rou o

tra ba lho, pois éra mos seis ar qui te tos, e ape sar das con tri bu i ções

in di vi du a is se rem de si gua is, os ho no rá ri os sem pre fo ram di vi di dos

igual men te en tre nós.

‘‘P.S. O es bo ço fe i to a pos te ri o ri, ba se a do em fo tos do edi fí -

cio cons tru í do, e que você pu bli cou como se se tra tas se de pro po si -

ção ori gi nal, nos ca u sou a to dos uma pe no sa im pres são.’’ 

Com essa re a ção im pla cá vel, era de se es pe rar o fim de

qual quer vín cu lo en tre os dois ar qui te tos. Mas o con ta to se re es ta -

be le ceu e um ano de po is Le Cor bu si er man dou-lhe um li vro com

uma de di ca tó ria de re con ci li a ção: ‘‘Pour Lu cio Cos ta, l’homme de

cou er e l’homme d’esprit. Avec mon ami tié, Le Cor bu si er’’ (Para Lu-

cio Cos ta, um ho mem de co ra ção e de es pí ri to. Com mi nha ami za -

de...).

Ao lon go dos anos, até a mor te de Le Cor bu si er, em 1965,

os dois mes tres da ar qui te tu ra mo der na cul ti va ram for te vín cu lo

pes so al. Nas pes qui sas que tem fe i to para o do cu men tá rio O Ris co, 

o ci ne as ta Ge ral do Mot ta Fi lho en con trou uma car ta de Lu cio a Le

Cor bu si er, no mu seu de di ca do ao ar qui te to fran co-su í ço, em Pa ris.

Nela, o bra si le i ro der ra ma a sua dor mais pro fun da pela mor te da

mu lher. (Con ce i ção Fre i tas) 

Cro no lo gia

27 de fe ve re i ro de 1902 Nas ce em Tou lon, na Fran ça. É re-

gis tra do no con su la do bra si le i ro em Mar se lha.

1909 Seus pais, Jo a quim Ri be i ro da Cos ta e Ali na Fer re i ra

da Cos ta, ga nham um lote no Leme. Mo ram um ano nes se en de re -

ço.

1910 A fa mí lia em bar ca para a Ingla ter ra. 

1914 Da Ingla ter ra, se gue para Pa ris. Com a guer ra, vai para

Mon tre ux, Su í ça. 

1916 Vol ta ao Bra sil e é ma tri cu la do pelo pai na Esco la Na ci -

o nal de Be las Artes do Rio de Ja ne i ro, que que ria ter um fi lho ar tis -

ta. Lu cio pre fe re Arqui te tu ra. 

1922 Vi si ta Di a man ti na (MG), vi a gem que lhe faz des co brir a

ver da de i ra ar qui te tu ra co lo ni al bra si le i ra. 

1926 ‘‘Por mo ti vos sen ti men ta is in so lú ve is’’, Lu cio Cos ta re-

sol ve vi a jar. Pas sa um ano na Eu ro pa. 

1927 Do en te do pul mão, é in ter na do na Vil la Igre ja, nos ar-

re do res de Roma.

1929 Casa-se com Ju li e ta Gu i ma rães. 

1930 É no me a do di re tor da Esco la Na ci o nal de Be las Artes.

1931 Dá novo rumo ao Sa lão Na ci o nal de Be las Artes.

1936 Che fia equi pe de ar qui te tos que de sen vol ve pro je to

para o Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de Pú bli ca do Rio de Ja ne i ro, a

par tir de es tu do pre li mi nar de Le Cor bu si er. 

1937 É no me a do che fe de se tor da di vi são de Estu dos e

Tom ba men to do Iphan (Insti tu to do Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co

Na ci o nal). 

1938 Leva Oscar Ni e me yer con si go para jun tos de se nha -

rem o Pa vi lhão do Bra sil na New York World’s Fair (Fe i ra Mun di al de

Nova York).

1948 Pro je ta o Par que Gu in le, no Rio de Ja ne i ro, pri me i ro

tra ço do que de po is de sem bo ca ria nas su per qua dras do Pla no Pi-

lo to de Bra sí lia. Pro je ta tam bém o Park Ho tel em Fri bur go, Rio.

Muda-se para a co ber tu ra da ave ni da Del fim Mo re i ra, onde mo rou

até sua mor te. 

1952 Faz o pro je to para a Casa do Estu dan te Bra si le i ro, na

Ci da de Uni ver si tá ria de Pa ris. 

1954 Per de a mu lher num aci den te. 

1957 Ven ce o con cur so para a cons tru ção de Bra sí lia. 

1960 É agra ci a do com o tí tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa pela

Uni ver si da de de Har vard, Esta dos Uni dos. 

1964 Faz o pa vi lhão do Bra sil para a XIII Tri e nal de Mi lão, cu-

jos sím bo los eram a rede e o vi o lão. 

1965 Mor re Le Cor bu si er. Lu cio Cos ta com pa re ce ao fu ne -

ral, em Men ton, na Fran ça.
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1969 Cria o pla no di re tor para a re ur ba ni za ção da Ba i xa da

de Ja ca re pa guá, que in clui a Bar ra da Ti ju ca, no Rio.

1970 Agra ci a do pelo pre si den te Ge or ge Pom pi dou com a

Le gião de Hon ra no grau de Com man de ur. 

1976 Par ti ci pa da con cor rên cia para a cons tru ção da nova

ca pi tal da Ni gé ria. A pro pos ta não é le va da adi an te. 

1987 Apre sen ta Bra sí lia Re vi si ta da, no qual pede que se

res pe i tem as qua tro es ca las que es ti ve ram na con cep ção da ci da -

de (mo nu men tal, re si den ci al, gre gá ria e bu có li ca). 

1989 Re ce be o tí tu lo de Dou tor Ho no ris Ca u sa da Uni ver si -

da de de Bra sí lia. 

1998 Con clui seu li vro au to bi o grá fi co Lu cio Cos ta, Re gis tro

de uma Vi vên cia. 

13 de ju nho de 1998 Mor re em sua casa, no Le blon, Rio de

Ja ne i ro. 

Ho me na gens

Hoje

Con fe rên cia do pro fes sor Nes tor Gou lart, da Uni ver si da de

de São Pa u lo, so bre a vida e obra de Lu cio Cos ta, no Au di tó rio Dois

Can dan gos, da Uni ver si da de de Bra sí lia, às 16h.

Lan ça men to do selo co me mo ra ti vo dos Cor re i os, no Paço

Impe ri al, Rio de Ja ne i ro. 

Ato so le ne na Fa cul da de de Arqui te tu ra da Uni ver si da de Fe-

de ral do Rio de Ja ne i ro. 

7 de mar ço

Aber tu ra da Expo si ção Lu cio Cos ta – 1902/2002, no Paço

Impe ri al, no Rio de Ja ne i ro. Se rão mais de 200 itens exi bi dos em 12

mó du los e numa sala de di ca da à cons tru ção de Bra sí lia. A ex po si -

ção vai até 12 de maio.

De 13 a 17 de maio

Se mi ná rio in ter na ci o nal Um Sé cu lo de Lu cio Cos ta, no Pa lá -

cio Gus ta vo Ca pa ne ma, no Rio.

10 de ou tu bro

Ina u gu ra ção da ex po si ção Lu cio Cos ta — 1902/2002 no

Cen tro Cul tu ral Ban co do Bra sil (CCBB), em Bra sí lia. Vai até 24 de

no vem bro. 

Lan ça men to de Me da lha Co me mo ra ti va da Casa da Mo e da, 

no CCBB, em Bra sí lia. 

De 13 a 15 de no vem bro

Ho me na gem em Pa ris, pro mo vi da pela Casa do Bra sil na

Ci da de Uni ver si tá ria. 

O ho mem do sé cu lo

O pre si den te da Re pú bli ca, o ar qui te to de Bra sí lia e o po e ta

ama zo nen se es cre vem so bre Lu cio Cos ta.

O QUE ELE ME ENSINOU

Oscar Ni e me yer

É di fí cil para mim fa lar de Lu cio Cos ta, sem vol tar atrás —

qua se se ten ta anos atrás —, quan do co me cei a tra ba lhar em seu

es cri tó rio, no 20º an dar do Edi fí cio A No i te, na Pra ça Mauá, no Rio

de Ja ne i ro. E con tar com esse pe río do foi im por tan te para a mi nha

vida pro fis si o nal.

Com ele apren di os se gre dos da ar qui te tu ra e essa ma ne i -

ra ide a lis ta, de to tal cor re ção, que sem pre exi biu. Lem bro que

me en tu si as ma va com os de se nhos pri mo ro sos que fa zia, as ca-

sas be lís si mas que pro je ta va e, de po is, com o cor rer do tem po,

as obras im por tan tes que foi ela bo ran do, como o con jun to Gu in le 

nas La ran je i ras, o Ho tel de Fri bur go, o Jó quei Clu be do Rio de

Ja ne i ro etc.

Em 1936, Gus ta vo Ca pa ne ma, en tão mi nis tro da Edu ca ção

e Sa ú de, o con vi dou para pro je tar a sede da que le mi nis té rio. Con-

ten te com o novo tra ba lho, Lu cio or ga ni zou a sua equi pe, ela bo ran -

do o pro je to que, com a pre sen ça de Le Cor bu si er, de i xou de lado,

para, ge ne ro sa men te, apo i ar a so lu ção que aque le ar qui te to, mu i to 

à von ta de, su ge riu e se tor nou re a li da de. 

Co i sa pa re ci da e mar ca da pelo mes mo sen ti do de des pren -

di men to ocor reu com o nos so ami go, quan do, ven ce dor do con cur -

so de pro je tos para o pa vi lhão do Bra sil na Expo si ção de Nova

York, Lu cio, gos tan do do pro je to que eu apre sen ta ra, re sol veu con-

vi dar-me para com ele de se nhar o pro je to de fi ni ti vo da ci da de. 

O tem po cor reu. Veio Pam pu lha, de po is Bra sí lia. A cons tru -

ção do Pa lá cio do Alvo ra da foi ini ci a da. Fal ta va ape nas o Pla no Pi-

lo to, e JK, afli to, in sis tia para que eu fi zes se esse tra ba lho, que

sem pre re cu sei, fi can do de ci di da a re a li za ção de um con cur so de

pro je tos para o Pla no Pi lo to de Bra sí lia. Uma co mis são para o jul-

ga men to dos pro je tos apre sen ta dos, com pos ta por ar qui te tos es-

tran ge i ros, foi or ga ni za da e os tra ba lho co me ça ram. 

Foi nes sa oca sião que o Insti tu tos dos Arqui te tos do Bra sil

(IAB) re sol veu se ma ni fes tar con tra o con cur so, e o seu pre si den te

pro cu rou-me, di zen do que vi nha da par te de Isra el Pi nhe i ro, que

lhe de cla ra ra: ‘‘Pro cu re o Oscar, o as sun to é com ele’’. Sa bía mos

ele e eu que a ten dên cia era es co lher o pro je to de Lu cio Cos ta, e fui

ca te gó ri co, pon do fim à ques tão: ‘‘Vo cês vão en con trar to dos os

obs tá cu los da mi nha par te.’’ 

Hoje, fico sa tis fe i to ao re cor dar esse epi só dio e, mais ain da,

ao lem brar que fui eu quem de se nhei o Espa ço Lu cio Cos ta e con-

se gui, com o meu ami go e ex-go ver na dor de Bra sí lia, José Apa re ci -

do de Oli ve i ra, a sua cons tru ção na Pra ça dos Três Po de res. 

Era pou co em re la ção às inú me ras ma ni fes ta ções de apre ço 

que dele re ce bi. Mas gos tei de fazê-lo, e isso foi mu i to bom para

mim.

Re le io o tex to e sin to que al gu ma co i sa devo di zer so bre o

Pla no Pi lo to. Que é um pro je to in te li gen te, lo gi ca men te dis tri bu í do

pelo ter re no. Que as áre as de ha bi ta ção são mais sim ples e aco lhe -

do ras, pro vi das das es co las e do co mér cio lo cal in dis pen sá ve is. E

que o Eixo Mo nu men tal tão bem con ce bi do pelo meu ami go ga ran -

te a gran de za que uma ca pi tal re cla ma. 

Os anos pas sa ram, co i sas boas e ru ins têm in flu í do no ur ba -

nis mo da nova ca pi tal. Com os que co la bo ra ram com Lu cio me so li -

da ri zo, nes sa luta pela pre ser va ção do Pla no Pi lo to de Bra sí lia, que

tan ta ale gria e an gús ti as lhe deu.
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DOCE HUMANISTA

Thi a go de Mel lo

Tive a ale gria, que nun ca se aca bou, de co nhe cer Lu cio

Cos ta no co me ço dos anos 50. Fui (to mei co ra gem) le var meus po-

e mas ao Car los Drum mond de Andra de, a quem tam bém ain da

não co nhe cia, lá no 9º an dar do Mi nis té rio da Edu ca ção, no Rio de

Ja ne i ro. Drum mond leu meus ver sos, dis se que eu ha via nas ci do

com a tara, con ver sa mos so bre o Ama zo nas e, no ins tan te da des-

pe di da, o po e ta me le vou a um can to da sala e me apre sen tou a um

ci da dão de bi go des se ve ros e sor ri so me i go, seu com pa nhe i ro de

tra ba lho no Ser vi ço de Pa tri mô nio His tó ri co Na ci o nal, cri a do e di ri -

gi do por Ro dri go M. F. de Andra de. Era Lu cio Cos ta, a quem eu co-

nhe cia só de nome e já de fama: lera mais de uma vez o seu nome

gra va do numa co lu na do Mi nis té rio en tre os cri a do res do edi fí cio. 

Ao es ten der a mão para me des pe dir do ho mem fa mo so, ele

sim ples men te dis se: ‘‘Não, se nhor. Faço ques tão de acom pa nhá-lo

ao ele va dor!’’ Não fi cou na por ta do ele va dor. Des ceu co mi go e sim-

ples men te me dis se que que ria ler os meus po e mas, que me des se 

au to ri za ção para pedi-los ao Drum mond. Pois foi as sim: num só dia

co nhe ci duas pes so as que pas sa ram a fa zer par te de mi nha vida,

na qual ti ve ram a ma i or im por tân cia. 

Foi con vi vên cia de qua se meio sé cu lo. Fa lá va mos mu i to

mais da vida do que da arte. Da vida do ho mem nes te país e nes te

lin do e de gra da do lu gar cha ma do Ter ra. Qu an do pas sei a vi si tá-lo

com mais fre qüên cia em sua casa do Le blon, Lu cio co men ta va os

fa tos do dia, di vul ga dos pela te le vi são. O meu ami go pa de cia de in-

dig ni da de mo ral con tra tudo que fere a be le za da dig ni da de hu ma -

na.

Lu cio es cre via como um prín ci pe. Não era só um dos gran-

des ar qui te tos e ur ba nis tas do sé cu lo. Era um po de ro so hu ma nis ta.

E um es cri tor de pri me i ra água. Bas ta ler os tex tos que es cre veu

quan do no me a do di re tor da Esco la de Be las Artes, os seus en sa i -

os so bre ar qui te tu ra bra si le i ra (um de les tra du zi e pu bli quei no Chi-

le quan do fui adi do cul tu ral na que le país). O li vro que nos de i xou,

so bre sua vida e sua obra, é des ses que ne nhu ma pes soa que se

pre ten da cul ta pode de i xar de ler. É uma lu mi no sa li ção. 

Gos ta va e pe dia que eu lhe dis ses se po e mas, em voz alta.

Fa la va da qua li da de mu si cal e do ‘‘tim bre in ti mis ta’’ de mi nha voz.

Du ran te os anos em que es cre veu sua au to bi o gra fia, eu lia para ele

tre chos que ele aca ba ra de es cre ver. Estar com Lu cio, ou vir a sua

voz che ia de sa be do ria e de do çu ra, foi uma das gran des bên çãos

de mi nha vida. Fi cou fe liz quan do lhe dis se que Jo a quim Car do zo,

só co nhe ci do como en ge nhe i ro-cal cu lis ta, era um de meus po e tas

pre di le tos. Era tam bém o dele.

Qu an do vol tei do exí lio e saí da ca de ia, dis se, em en tre vis ta

co le ti va, que ia vi ver na mi nha flo res ta, que que ria ter mi nha casa

lá. Uns três dias de po is, Lu cio me cha mou e dis se ‘‘Ve nha bus car a

sua casa por que ela já está pron ta’’. Um dia, le vei a ele fo tos da

casa em cons tru ção. Ele me agra de ceu tão efu si va men te como se

fos se um prin ci pi an te ven do seu pri me i ro pro je to em exe cu ção. Eu

é que de ve ria agra de cê-lo. Nun ca te ria di nhe i ro para pa gar à al tu ra

um pro je to de Lu cio Cos ta. Di vul ga da em re por ta gens em re por ta -

gens pela im pren sa ou em re vis tas es pe ci a li za das, na ci o na is ou

es tran ge i ras, é con si de ra da uma bela obra-pri ma. 

De po is Lu cio pro je tou uma se gun da casa, que cons truí num

lu gar mais si len ci o so, na be i ra do rio Andi rá; e um pa vi lhão que ter-

mi na por uma tor re, para abri gar bi bli o te ca e mu seu. Em toda a

Ama zô nia são os úni cos pro je tos de Lu cio de se nha dos e edi fi ca -

dos.

Era a pes soa mais de li ca da que já co nhe ci. Era a de li ca de za 

em toda a sua ri que za e pro fun di da de. O res pe i to que ti nha por si

pró prio e pelo seu tra ba lho lhe ad vi nha do su pe ri or res pe i to pelo

ser hu ma no. Por toda e qual quer pes soa que co nhe cia. 

O ARQUITETO DA HISTÓRIA

Fer nan do Hen ri que Car do so

Nes te 27 de fe ve re i ro, co me mo ra mos o cen te ná rio de nas ci -

men to de Lu cio Cos ta. Seu le ga do ins pi ra dor é de tal or dem que

che ga a ser qua se in jus to as so ci ar seu nome ape nas à cons tru ção

de Bra sí lia. O fato é que, ain da que ja ma is ti ves se es ta do en vol vi do

no pro je to da cons tru ção da nova ca pi tal, Lu cio Cos ta te ria de i xa do

sua mar ca como um dos ma i o res ar qui te tos bra si le i ros. 

Sua atu a ção ino va do ra à fren te da Esco la Na ci o nal de Be las 

Artes, para dar ape nas em exem plo, se ex pres sa em ges tos con-

cre tos como a re for mu la ção, ain da em 1931, do Sa lão Na ci o nal de

Be las Artes. Como a con so li dar o mo der nis mo que se apro xi ma va

de com ple tar sua pri me i ra dé ca da de exis tên cia, Lu cio Cos ta con vi -

da para o júri do Sa lão ar tis tas da es ta tu ra de Ani ta Mal fat ti e Ma nu -

el Ban de i ra. O com pro mis so de Lu cio Cos ta com a afir ma ção de

uma es té ti ca na ci o nal in de pen den te e sin to ni za da com seu tem po

já ali se ma ni fes ta va de for ma cla ra. Com a cons tru ção de Bra sí lia,

Lu cio Cos ta re a fir ma em es ca la mo nu men tal este com pro mis so.

De i xa de ser um dos ma i o res ar qui te tos bra si le i ros, para trans for -

mar-se em um dos mais im por tan tes cri a do res de nos sos tem pos.

Sua obra é viva; seu tra ço, so mos nós que o per cor re mos e o com-

ple ta mos, nós que te mos em Bra sí lia uma ca pi tal de que se or gu lha 

cada bra si le i ro. 

Ao pen sar em Lu cio Cos ta, emo ci o na per ce ber como — fiel

à pró pria har mo nia de seu tra ço — nele se in te gram em per fe i ta

sin to nia uma tra je tó ria pú bli ca co ro a da pelo mais in dis cu tí vel e re-

co nhe ci do êxi to com uma dis cri ção pes so al que ape nas o en gran -

de ce ain da mais. Lem bro-me do or gu lho com que Lu cio in sis tia em

su bli nhar que seu pro je to para Bra sí lia fora es co lhi do em con cur so

pú bli co. Sua vo ca ção era a de ser vir ao Bra sil. 

Em seu pro je to, cuja apre sen ta ção é pre ce di da por um pe di -

do de des cul pas à co mis são jul ga do ra, Lu cio Cos ta des cre ve sua

con cep ção nar ran do que ela ‘‘nas ceu do ges to pri má rio de quem

as si na la um lu gar ou dele toma pos se: dois ei xos cru zan do-se em

ân gu lo reto...’’ Ima gi na va Lu cio que esse ges to pri má rio se de se -

nha va ape nas no es pa ço em que logo sur gi ria Bra sí lia. Sua mo dés -

tia o tra iu. A ver da de é que sua li ção foi apren di da e a mes ma co ra -

gem com que as si na lou um lu gar, a so ci e da de bra si le i ra cons tru iu

um fu tu ro. Com ges to de ci di do, so mos um povo que ao lon go dos
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anos foi ca paz de trans for mar-se, de er guer um país à al tu ra de

nos sos mais ge ne ro sos so nhos de jus ti ça e fe li ci da de. O Bra sil de

hoje é um país que se or gu lha de uma tra je tó ria ao lon go da qual

con quis ta mos a li ber da de, as se gu ra mos a es ta bi li da de e, so bre tu -

do, fo mos ca pa zes de cons tru ir uma rede de pro te ção so ci al que

am pa ra cada bra si le i ro que dela ne ces si te. A pros pe ri da de, aqui,

deve ser em be ne fí cio de to dos. Em sua ins pi ra ção, Lu cio Cos ta de-

se nhou uma ca pi tal de vas tos es pa ços, uma ca pi tal para to dos.

Sob sua ins pi ra ção, os bra si le i ros va mos cons tru in do um fu tu ro

igual men te am plo, um fu tu ro tam bém para to dos. 

Obri ga do, Lu cio. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª será aten di do

nos ter mos re gi men ta is.

Srªs e Srs. Se na do res, con vi do to dos os Lí de res par ti dá ri os

para uma re u nião, às 17h, no ga bi ne te da Pre si dên cia, para tra tar -

mos de as sun to de re le van te in te res se para a clas se po lí ti ca. 

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 30, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que se jam pres-
ta das pelo Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de as
se guin tes in for ma ções:

1. va lo res fi xa dos no Orça men to da
União, para o ano de 2001, para o com ba te
à den gue, no Esta do de Go iás;

2. va lo res em pe nha dos no Orça men to
de 2001, para o com ba te à den gue, no
Esta do de Go iás;

3. va lo res efe ti va men te gas tos no com-
ba te à den gue, no Esta do de Go iás, em
2001, com suas res pec ti vas da tas de li be ra -
ção.

Jus ti fi ca ção

O agra va men to da es ca la da da den gue no
Esta do de Go iás é ex tre ma men te pre o cu pan te. As
no ti fi ca ções de ca sos des sa en fer mi da de, em Go iâ -
nia, por exem plo, mais que du pli ca ram en tre os dias
27 de ja ne i ro e 9 de fe ve re i ro, em re la ção aos nú me -
ros re gis tra dos nas qua tro pri me i ras se ma nas de
2002.

Com pa ran do-se as seis pri me i ras se ma nas do
cor ren te ano com o mes mo pe río do do ano de 2001,
a va ri a ção é alar man te: au men to de 553% no nú me -
ro de no ti fi ca ções.

Ten do em vis ta essa evi den te pi o ra do qua dro
de den gue no Esta do de Go iás, in ques ti o ná vel di an -
te dos da dos es ta tís ti cos re cen te men te di vul ga dos,
cre mos ser ne ces sá rio co nhe cer, por me no ri za da -
men te, os va lo res fi xa dos e em pe nha dos no Orça-
men to da União para o Esta do, para o ano de 2001,
bem como os va lo res efe ti va men te gas tos no com-
ba te à den gue, no ter ri tó rio go i a no, ao lon go do ano
pas sa do, com suas res pec ti vas da tas de li be ra ção.

É essa, por tan to, a ra zão que fun da men ta o
pre sen te Re que ri men to.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – O re que -

ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, 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 25 DE 2002

De fi ne o ato mé di co e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

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

Art. 1º Ato mé di co é todo pro ce di men to téc ni -
co-pro fis si o nal pra ti ca do por mé di co ha bi li ta do e di-
ri gi do para:

I – a pro mo ção pri má ria, de fi ni da como a pro-
mo ção da sa ú de e a pre ven ção da ocor rên cia de
en fer mi da des ou pro fi la xia;

II – a pre ven ção se cun dá ria, de fi ni da como a
pre ven ção da evo lu ção das en fer mi da des ou exe cu -
ção de pro ce di men tos di ag nós ti cos ou te ra pêu ti cos;

III – a pre ven ção ter ciá ria, de fi ni da como a pre-
ven ção da in va li dez ou re a bi li ta ção dos en fer mos.

Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des de pre ven ção
de que tra ta este ar ti go, que en vol vam pro ce di men -
tos di ag nós ti cos de en fer mi da des ou im pli quem em
in di ca ção te ra pêu ti ca, são atos pri va ti vos do pro fis -
si o nal mé di co.

Art. 2º Com pe te ao Con se lho Fe de ral de Me di -
ci na, na qua li da de de ór gão nor ma ti za dor e fis ca li -
za dor do exer cí cio da me di ci na no País, nos ter mos
do ar ti go an te ri or:
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I – fi xar a ex ten são e na tu re za dos pro ce di -
men tos pró pri os dos pro fis si o na is mé di cos, de ter mi -
nan do, quan do ne ces sá rio, o cam po pri va ti vo de
atu a ção des ses;

II – de fi nir, por meio de re so lu ção nor ma ti va
de vi da men te fun da men ta da, os pro ce di men tos mé-
di cos ex pe ri men ta is, os ace i tos e os ve da dos para
uti li za ção pe los pro fis si o na is mé di cos.

Art. 3º As ati vi da des de co or de na ção, di re ção,
che fia, pe rí cia, au di to ria, su per vi são e en si no dos
pro ce di men tos mé di cos pri va ti vos in clu em-se en tre
os atos mé di cos e de vem ser uni ca men te exer ci dos
por mé di cos.

Art. 4º A in fra ção aos dis po si ti vos des ta lei
con fi gu ra cri me de exer cí cio ile gal da Me di ci na, nos
ter mos do Có di go Pe nal Bra si le i ro.

Art. 5º O dis pos to nes ta lei não se apli ca ao
exer cí cio da Odon to lo gia e da Me di ci na Ve te ri ná ria,
nem a ou tras pro fis sões de sa ú de re gu la men ta das
por lei, res sal va dos os li mi tes de atu a ção de cada
uma de las.

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

Jus ti fi ca ção

A Me di ci na é uma pro fis são co nhe ci da des de
a Anti güi da de, cu jos re gis tros re mon tam ao iní cio
dos tem pos his tó ri cos. Até o Re nas ci men to, exis ti am 
uni ca men te duas pro fis sões de sa ú de: a Me di ci na e
a Far má cia. Pas sa do al gum tem po, sur giu a Odon to -
lo gia. No sé cu lo XIX, a Enfer ma gem. No sé cu lo XX,
sur gi ram di ver sas pro fis sões na área da sa ú de, tais
como a Fi si o te ra pia, a Fo no a u di o lo gia, a Bi o me di ci -
na, e ou tras, qua se to das atu an do em ati vi da des
que, no pas sa do, eram ex clu si va men te mé di cas.

A pro li fe ra ção des sas pro fis sões vem ge ran do
a ne ces si da de de as ins tân ci as res pon sá ve is pela
nor ma ti za ção e fis ca li za ção do exer cí cio da Me di ci -
na re cor re rem ao con ce i to e à ex ten são do ato mé-
di co, en ten di do como o pro ce di men to es pe cí fi co do
exer cí cio des sa ati vi da de, como for ma de de li mi tar o
cam po de atu a ção do pro fis si o nal mé di co.

Por este mo ti vo, tor na-se ne ces sá rio es ta be le -
cer uma cla ra ca te go ri za ção le gal dos pro ce di men -
tos mé di cos, per mi tin do a iden ti fi ca ção pre ci sa dos
ato res par ti ci pan tes de tão no bre ati vi da de pro fis si o -
nal, no que con cer ne as suas res pon sa bi li da des
para com o in di ví duo e com a so ci e da de.

Nes se sen ti do, o es co po des te pro je to tem por
base a di re triz es ta be le ci da pelo Con se lho Fe de ral de
Me di ci na, em sua Re so lu ção CFM nº 1.627/2001.

Pelo ina ta cá vel mé ri to do pro je to que ora sub-
me te mos à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, cujo ob je -
ti vo é exa ta men te a ca rac te ri za ção le gal dos pro ce di -
men tos mé di cos, con cla ma mos nos sos pa res a apro-
vá-lo.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.627/2001

O Con se lho Fe de ral de Me di ci na, no uso das
atri bu i ções que lhe con fe re a Lei nº 3.268, de 30 de
se tem bro de 1957, re gu la men ta da pelo De cre to nº
44.405, de 19 de ju lho de 1958, e Con si de ran do que
a Lei nº 3.268/57 con fe re aos Con se lhos de Me di ci -
na a obri ga ção de ze lar e tra ba lhar por to dos os me-
i os ao seu al can ce para o per fe i to de sem pe nho éti-
co da Me di ci na;

Con si de ran do que o alvo da aten ção do mé di -
co é a sa ú de do ser hu ma no, em be ne fí cio da qual
de ve rá agir com o má xi mo zelo e o me lhor de sua
ca pa ci da de pro fis si o nal; Con si de ran do que o cam po 
de tra ba lho mé di co se tor nou mu i to con cor ri do por
agen tes de ou tras pro fis sões e que os li mi tes in ter -
pro fis si o na is en tre es sas ca te go ri as pro fis si o na is
nem sem pre es tão bem de fi ni dos;

Con si de ran do que quan do do iní cio da vi gên -
cia da Lei nº 3.268/57 exis ti am pra ti ca men te só cin-
co pro fis sões que com par ti lha vam o cam po e o mer-
ca do dos ser vi ços de sa ú de, qua is se jam, a Me di ci -
na, a Ve te ri ná ria, a Odon to lo gia, a Far má cia e a
Enfer ma gem, e que os li mi tes en tre es sas car re i ras
pro fis si o na is es ta vam ajus ta dos mi le nar men te em
qua se to dos os ca sos;

Con si de ran do que ago ra, di fe ren te men te, a
área da sa ú de e da do en ça está ple to ra da de agen-
tes pro fis si o na is sem que haja cla ra de fi ni ção dos li-
mi tes dos seus cam pos de tra ba lho;

Con si de ran do que cada uma des sas no vas
pro fis sões foi ins ti tu í da como se fos se uma ati vi da de 
iso la da, sem mu i ta pre o cu pa ção com as ati vi da des
que lhe eram li mí tro fes e sem es ti pu la ção pre ci sa de
qua is se ri am suas ati vi da des pri va ti vas, de qua is se-
ri am as que com par ti lha ri am com ou tras pro fis sões
e qua is se ri am es sas ca te go ri as ocu pa ci o na is;

Con si de ran do a ne ces si da de de ha ver uma
me lhor de fi ni ção das ati vi da des pro fis si o na is tí pi -
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cas e pri va ti vas de cada ca te go ria pro fis si o nal,
dos li mi tes de cada uma, das re la ções en tre as ati-
vi da des li mí tro fes e das re la ções de cada uma de-
las com a Me di ci na, por ser, de to das, a mais an ti -
ga e a de cam po mais am plo de atu a ção, vez que
in te ra ge com to das as ou tras;

Con si de ran do que se deve aten tar para a uni-
da de da Me di ci na, que não pode ser pul ve ri za da,
sem gra ve pre ju í zo para o in te res se so ci al;

Con si de ran do os con ce i tos es sen ci a is da Me-
di ci na Pre ven ti va, qua is se jam, o de pre ven ção pri-
má ria (pro fi la xia da ocor rên cia da en fer mi da de), pre-
ven ção se cun dá ria (pre ven ção da evo lu ção da en-
fer mi da de) e pre ven ção ter ciá ria (pre ven ção da in va -
li dez de ter mi na da por uma en fer mi da de);

Con si de ran do a ne ces si da de de se ins ti tu ir
nor mas re la ti vas à de fi ni ção e al can ce do ato mé di -
co;

Con si de ran do o de ci di do em Ses são Ple ná ria
Extra or di ná ria de 23 de ou tu bro de 2001, re a li za da
em Ma na us, com su pe dâ neo na Expo si ção de Mo ti -
vos ane xa;

Con si de ran do a Expo si ção de Mo ti vos ane xa a
esta re so lu ção, Re sol ve:

Arti go lº De fi nir o ato pro fis si o nal de mé di co
como todo pro ce di men to téc ni co-pro fis si o nal pra ti -
ca do por mé di co le gal men te ha bi li ta do e di ri gi do
para:

I – a pro mo ção da sa ú de e pre ven ção da ocor-
rên cia de en fer mi da des ou pro fi la xia (pre ven ção pri-
má ria);

II – a pre ven ção da evo lu ção das en fer mi da des 
ou exe cu ção de pro ce di men tos di ag nós ti cos ou te ra -
pêu ti cos (pre ven ção se cun dá ria);

III – a pre ven ção da in va li dez ou re a bi li ta ção
dos en fer mos (pre ven ção ter ciá ria).

§ 1º As ati vi da des de pre ven ção se cun dá ria,
bem como as ati vi da des de pre ven ção pri má ria e
ter ciá ria que en vol vam pro ce di men tos di ag nós ti cos
de en fer mi da des ou im pli quem em in di ca ção te ra -
pêu ti ca (pre ven ção se cun dá ria), são atos pri va ti vos
do pro fis si o nal mé di co.

§ 2º As ati vi da des de pre ven ção pri má ria e ter-
ciá ria que não im pli quem a exe cu ção de pro ce di -
men tos di ag nós ti cos e te ra pêu ti cos po dem ser atos
pro fis si o na is com par ti lha dos com ou tros pro fis si o na -
is da área da sa ú de, den tro dos li mi tes im pos tos
pela le gis la ção per ti nen te.

Arti go 2º O exer cí cio da Odon to lo gia, nos li mi -
tes de sua com pe tên cia le gal, está ex clu í do des tas
dis po si ções, nos ter mos da lei.

Arti go 3º – As ati vi da des de co or de na ção, di re -
ção, che fia, pe rí cia, au di to ria, su per vi são e en si no
dos pro ce di men tos mé di cos pri va ti vos in clu em-se
en tre os atos mé di cos e de vem ser exer ci dos uni ca -
men te por mé di co.

Arti go 4º O Con se lho Fe de ral de Me di ci na fica
in cum bi do de de fi nir, por meio de re so lu ção nor ma ti -
va de vi da men te fun da men ta da, os pro ce di men tos
mé di cos ex pe ri men ta is, os ace i tos e os ve da dos
para uti li za ção pe los pro fis si o na is mé di cos.

Arti go 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Ma na us, 23 de ou tu bro de 2001 – – Edson de
Oli ve i ra Andra de, Pre si den te – Ru bens dos San-
tos Sil va, Se cre tá rio-Ge ral.

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

(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) – O pro je -
to será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com pe -
ten tes.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Peço
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Qu e -
ro fa zer uma con sul ta a V. Exª. Inscre vi-me – e ra ra -
men te o faço – para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
Como to dos os dias as sis to ao pe río do des ti na do às
co mu ni ca ções ina diá ve is, con sul to, en tão, V. Exª se
hoje não te re mos esse pe río do. Cre io que já te nha
sido de cla ra do o iní cio da Ordem do Dia, em fun ção
do ho rá rio, mas que ro res sal tar que ocor reu um fato
iné di to. Antes de V. Exª. as su mir a pre si dên cia, Se-
na dor Ra mez Te bet, o Se na dor Ro me ro Jucá ha via
pe di do a pa la vra pela li de ran ça do Go ver no e esta
lhe foi con ce di da. Qu an do V. Exª as su miu a pre si -
dên cia, fa lou o Se na dor Artur da Tá vo la pela li de -
ran ça do Go ver no. Por tan to, se hou ves se mais uns
dez Lí de res do Go ver no, nin guém mais fa la ria nes ta 
Casa, Sr. Pre si den te! Se hou ver dois Lí de res e se
os dois fa la rem no mes mo dia, na mes ma ses são, e
se isso im pe dir que ou tros Se na do res usem da pa la -
vra, cre io que será pre ci so um pou co mais de cri té -
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rio. Inclu si ve, a co mu ni ca ção ina diá vel fe i ta pelo pri-
me i ro Lí der do Go ver no, o Se na dor Ro me ro Jucá,
nada ti nha a ver com ma té ria na ci o nal. Tra ta va-se
pra ti ca men te de uma co mu ni ca ção pes so al do Se-
na dor.

Estou fa zen do esta con sul ta ao Pre si den te
por que leio o Re gi men to e não con si go en ten der
que seja pos sí vel, numa mes ma ses são, dois Lí de -
res do Go ver no usa rem da pa la vra si mul ta ne a men -
te. Cre io que isso está tra zen do pre ju í zo à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Osmar Dias, há oito anos, esta si tu a ção vem tra-
zen do gra ves pre ju í zos à Casa. Por isso, V. Exª tem
ra zão. Infe liz men te, por mais que nos es for ce mos,
ain da não con se gui mos nor ma ti zar esta ques tão
con ve ni en te men te.

Ain da hoje, eu es ta va no meu ga bi ne te e ouvi
o Vice-Pre si den te no exer cí cio da pre si dên cia, Se-
na dor Edi son Lo bão, fa zer um ape lo ve e men te nes-
se sen ti do.

De sor te que V. Exª tem ra zão. To dos ou vi ram
a pa la vra de V. Exª. Tam bém peço com pre en são
para esse fim; peço re al men te que co mu ni ca ção
ina diá vel seja co mu ni ca ção ina diá vel. Peço tam bém
que o tem po seja res pe i ta do, por que te mos Ordem
do Dia para ser vo ta da.

Des de que as su mi a Pre si dên cia des ta Casa,
essa to le rân cia vem sen do ad mi ti da. Infe liz men te, V.
Exª sabe que é di fí cil or de nar essa si tu a ção, mas V.
Exª pode con tar com o meu apo io, por que vou ten tar 
me lho rar esse as pec to. V. Exª tem in te i ra ra zão.

Pas sa rei à Ordem do Dia, por que, se fi car mos
dis cu tin do essa ma té ria, va mos de mo rar mu i to.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, te nho ra zão, mas não falo?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fala, se
V. Exª qui ser. V. Exª não pe diu para fa lar, mas tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) –
Estou ins cri to para fa lar. V. Exª é que não me con ce -
deu a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não é
isso. V. Exª le van tou, pe diu a pa la vra pela or dem, fez a
re cla ma ção, mas não a so li ci tou para fa lar. Pen sei que
V. Exª es ta va ten do com pre en são com a Mesa. Mas
vou lhe dar a pa la vra, por uma ques tão de jus ti ça.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Não sou um in ter rup tor de ses sões, sou uma
pes soa que co la bo ra com os tra ba lhos. Ja ma is! Não
pos so ser apre sen ta do à Casa como al guém que
usou de um es tra ta ge ma para fa lar por cin co mi nu -
tos no dia do cen te ná rio de Lú cio Cos ta. Não ace i to
de ma ne i ra ne nhu ma essa si tu a ção, Se na dor
Osmar Dias. Eu não sa bia in clu si ve que o Lí der Ro-
me ro Jucá ha via fa la do. 

V. Exª tam bém, Sr. Pre si den te, não tem o di re i -
to de di zer que é to le rân cia ....

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mas,
se não ace i ta, não é a mim que deve ser di ri gi da
essa agres são toda, Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Eu não me ba se ei na to le rân cia de V. Exª. Ba-
se ei-me de cen te men te no Re gi men to. Re ce ber uma
ad mo es ta ção a essa al tu ra? Alguém que só co la bo -
ra? Ra ra men te peço a pa la vra como Lí der, V. Exªs
são tes te mu nhas. De re pen te, ser ad mo es ta do por
quê? Por que tive o im pul so de sa u dar o cen te ná rio
de Lú cio Cos ta? E fo ram es ses 5 mi nu tos que atra-
pa lha ram, que ca u sa ram um even tu al atro pe lo à pa-
la vra do Se na dor? Não!

Não ace i to, de ne nhu ma for ma, a ad mo es ta -
ção de que a Mesa está sen do to le ran te, de que há
abu so. Eu não abu sei, eu não abu so, eu res pe i to V.
Exª e os Se na do res. De ma ne i ra que, no que me
toca nes se par ti cu lar, efe ti va men te a re je i to, e in clu -
si ve de for ma que não é de meu tem pe ra men to, por-
que fi quei cho ca do, sin ce ra men te, com a hi pó te se
de ter-me apro ve i ta do do Re gi men to para fa zer um
re gis tro que de ve ria ter sido mu i to mais lem bra do
nes ta Casa e dis pos to de mu i to mais tem po.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, eu fui ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Um mi-
nu ti nho, Se na dor Osmar Dias.

Qu e ro di zer ao Se na dor Artur da Tá vo la que a
Mesa, quan do fa lou em to le rân cia, não se re fe riu só
a S. Exª ou a al guém em par ti cu lar. O fato é que es-
ta mos na Casa du ran te todo o tem po e isso vem
acon te cen do. Quem, aqui, nega isso? São re cla ma -
ções que a Pre si dên cia re ce be. 

De sor te que não fa lei com cen su ra a nin-
guém, mas no sen ti do de or de nar os nos sos tra ba -
lhos. Va mos ten tar fazê-lo, com a co la bo ra ção de to-
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dos e pro cu ran do evi tar in jus ti ças. Foi esse o úni co
sen ti do da mi nha pa la vra.

Se na do res re cla mam: “Ora, eu me ins cre vo,
fico na fila e, quan do che ga a hora, acon te ce uma
co mu ni ca ção de Li de ran ça que nada tem a ver com
Li de ran ça ou as sun to par ti dá rio.” Te mos de ser fran-
cos: as sun tos par ti dá ri os são as sun tos par ti dá ri os;
co mu ni ca ções ina diá ve is têm que ser co mu ni ca ções 
ina diá ve is. 

E em bo ra eu es te ja di zen do isso hoje, co nhe ço 
as mi nhas li mi ta ções e o tem pe ra men to da Casa.
Mes mo que não fa ça mos pre va le cer o Re gi men to
ama nhã – te nho cer te za de que mes mo com esta
dis cus são, que está sen do be né fi ca, não va mos
con se guir fazê-lo –, pa u la ti na men te ha ve re mos de
con se guir isso sim, por que acho jus to e acre di to que
to dos têm o mes mo di re i to.

Se na dor Osmar Dias, faço um ape lo a V. Exª.
Va mos logo à fala que V. Exª que ria fa zer. Se V. Exª
qui ser aten der a esse ape lo do seu ami go, agra de -
ço. Caso con trá rio, ire mos atra sar ain da mais os
nos sos tra ba lhos, sen do que a cul pa é nos sa mes-
mo.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Vou
fa lar sim, Sr. Pre si den te, mas é uma pena que o Se-
na dor Artur da Tá vo la não es te ja aqui do meu lado.

Sr. Pre si den te, quan do le van tei a ques tão, fi-lo
de acor do com o Re gi men to. Não acu sei o Se na dor
Artur da Tá vo la de ter uti li za do um es tra ta ge ma ou
um ar ti fí cio para usar da pa la vra por cin co mi nu tos e
mu i to me nos des con si de rei o va lor do que S. Exª
pro nun ci ou da tri bu na, ao con trá rio. 

No en tan to, não adi an ta o Se na dor Artur da
Tá vo la ba ter na mesa ou gri tar do meu lado, por que
o que man da mais aqui é o Re gi men to. Tal vez o que
es te ja acon te cen do é que, como fui ex pul so do Par-
ti do do Se na dor Artur da Tá vo la, S. Exª pen se que é
pos sí vel tam bém me ex pul sar do ple ná rio. E vem
aqui, bate na mesa e gri ta.

Não, Sr. Pre si den te! Não ace i to, por que sou
Se na dor como S. Exª e re pre sen to um Esta do que
tem a mes ma im por tân cia do dele. Estou num Par ti -
do de Opo si ção, mas te nho o di re i to de fa lar, de re-
pre sen tar o meu Esta do no Se na do Fe de ral, e não
será o Lí der do Go ver no que gri ta rá e ba te rá na
mesa ao meu lado, não! Não ace i to esse tipo de
com por ta men to de um ho mem edu ca do que foi,
ago ra, mu i to mal edu ca do co mi go. Não ace i to!

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que não vou fa zer
a mi nha co mu ni ca ção, que era ina diá vel mes mo,

por que con si de ro um abu so, sim, da que les que,
even tu al men te, exer cem a Li de ran ça, fa zer uso da
pa la vra para, por exem plo, as sun tos de in te res se
pes so al, como fez o Se na dor Ro me ro Jucá. E eu o
dis se no mo men to em que S. Exª fa lou. 

Não fiz ne nhu ma re fe rên cia ao Se na dor Artur
da Tá vo la, que tal vez es ti ves se con ver san do com
ou tra pes soa, não te nha pres ta do aten ção no que
eu dis se – como, aliás, cos tu me i ra men te acon te ce
–, e, des sa for ma, foi agres si vo e mu i to in jus to co mi -
go. Não ace i to, tam bém, que S. Exª ve nha ba ter na
mesa, aqui do meu lado e, de po is, fuja quan do vou
usar da pa la vra.

Sr. Pre si den te, o Re gi men to tem que ser obe-
de ci do, se não vira uma es cu lham ba ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
abri o pre ce den te, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Se bas tião Ro cha, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
para co la bo rar com a Mesa – se o Se na dor con cor -
dar –, eu tam bém abro mão do tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu
agra de ço.

Se na dor Ri car do San tos, peço a com pre en são 
de V. Exª, por fa vor. 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB –
ES.) – Sr. Pre si den te, de cli no do meu di re i to, para
co la bo rar com a Pre si dên cia da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do a am bos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 360 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se-
na dor Arlin do Por to, que cria os Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.277 e 1.464, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
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e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias,
1º pro nun ci a men to (so bre a Pro pos ta), fa vo -
rá vel; 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen-
das nºs 1 e 2, de Ple ná rio), fa vo rá vel, nos
ter mos de su be men da que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de 17 de de zem bro úl ti mo, quan do
teve sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

So bre a mesa, ofí cio da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil 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 1348/2001 GPR

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001

Ilus tre Pre si den te,
De há mu i to re i vin di cam os ad vo ga dos do Pa ra -

ná e San ta Ca ta ri na, bem como os que mi li tam em Mi-
nas Ge ra is, a cri a ção de Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is 
com sede em Cu ri ti ba (PR) e Belo Ho ri zon te (MG).

Nes se sen ti do, in clu si ve, aca bo de re ce ber Ofí-
cio do Exmo. Sr.Pre si den te da OAB-PR, Dr. José Hi-
pó li to Xa vi er da Sil va (nº 414/2001, de 18-12-2001),
em que S. Exª en ca re ce a ne ces si da de de apro va ção
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29/2001, te cen do co-
men tá ri os a res pe i to de ob je ções, fe i tas pelo Con se -
lho da Jus ti ça Fe de ral, re la ti va men te à men ci o na da
Emen da (có pia ane xa).

Assim, tomo a li ber da de de fa zer che gar ao ín-
cli to Pre si den te um es pe ci al ape lo no sen ti do de que
Vos sa Exce lên cia se em pe nhe para que o an se io de
nos sos Co le gas das ci ta das uni da des fe de ra ti vas ve-
nha a sen si bi li zar os Se nho res Se na do res, de modo a
man ter a de ci são, apro va da por una ni mi da de pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, des-
sa res pe i tá vel Casa, de cri a ção dos dois Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is.

Agra de cen do a Vos sa Exce lên cia, des de logo, o
apo io que o pe di do pu der me re cer, co lho o en se jo
para, cum pri men tan do-o, re i te rar-lhe ex pres sões da
mais ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te. – Ru bens Appro ba to Ma cha -
do, Pre si den te.

Cu ri ti ba, 18 de de zem bro de 2001

Of. nº 414/2001.

Se nhor Pre si den te.
Ane xan do có pia do Ofí cio Pre si nº 2001012008,
de 13-12-2001, do Con se lho da Jus ti ça Fe de ral

ao Pre si den te do Se na do Fe de ral, cujo teor por si só

se ex pli ca, so li ci to, em nome des ta Sec ci o nal, o ines-
ti má vel apo io de Vos sa Exce lên cia no sen ti do de tam-
bém ofi ci ar ao Pre si den te do Se na do Fe de ral ma ni -
fes tan do o apo io des se Con se lho Fe de ral à apro va -
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29/2001, aler tan do
para o cu nho emi nen te men te cor po ra ti vo das ob je -
ções fe i tas pelo Con se lho da Jus ti ça Fe de ral e pro cu -
ran do sen si bi li zar os Se nho res Se na do res para que
man te nham a de ci são – apro va da por una ni mi da de
pela Co mis são de Jus ti ça da que la Casa – pela cri a -
ção do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral do Pa ra ná, jus to e
an ti go ple i to des ta Sec ci o nal, dos ad vo ga dos pa ra na -
en ses e de toda so ci e da de des te Esta do.

Con tan do com sua va li o sa con tri bu i ção pres ti gi -
o sa in ter fe rên cia, an te ci po meus pe nho ra dos agra de -
ci men tos re in te ran do-lhe mi nha ele va da es ti ma e es-
pe ci al con si de ra ção. – José Hi pó li to Xa vi er da Sil va, 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 31, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so

II do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que re mos adi a -
men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 29, de 2001, a fim de que seja re e xa mi na do
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Tião Vi a na – José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para en ca mi -
nhar o re que ri men to que aca ba de ser lido.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en-
ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, que ro ex ter nar a mi nha sa-
tis fa ção por apre sen tar esse re que ri men to ao Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral, acom pa nha do da ma ni fes ta -
ção de apo io dos Se na do res José Sar ney, Amir Lan-
do, Gil ber to Mes tri nho e ou tros, que já ma ni fes ta ram 
o seu apo io à ma té ria. Ela é jus ti fi ca da tam bém pelo
apo io da qua se una ni mi da de dos ju í zes fe de ra is da
Ama zô nia Le gal, re pre sen ta da por nove Esta dos da
Fe de ra ção.

Nós te mos uma si tu a ção atí pi ca na Ama zô nia
Le gal, que é exa ta men te a au sên cia de Tri bu na is
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Re gi o na is Fe de ra is. To dos os pro ces sos que saem
da que la re gião têm que ir ape nas em um sen ti do: o
do Pri me i ro Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral. E te mos ma-
té ri as tí pi cas, de li ca das e pró pri as da re gião, como
cri mes de nar co trá fi co e am bi en ta is, mu i to pre sen -
tes ali. Esses cri mes, quan do de nun ci a dos pela ma-
gis tra tu ra fe de ral, caem em uma vala co mum e, em
re gra, ocor re a pres cri ção e a im pu ni da de pas sa a
ser for ta le ci da den tro dos Esta dos da Ama zô nia Le-
gal.

Tive opor tu ni da de de tra tar des sa ma té ria com
os Se na do res Pa u lo Sou to e Arlin do Por to, e de ten-
tar sen si bi li zá-los para que te nham to le rân cia por al-
guns dias, para que essa ma té ria pos sa ser re vis ta,
ape nas para seu en gran de ci men to, man ten do-se o
mé ri to do apo io às ma ni fes ta ções le gis la ti vas dos
Se na do res Pa u lo Sou to, Wal deck Orne las, Arlin do
Por to e Fran ce li no Pe re i ra. Nós es ta mos con ven ci -
dos de que a ma ni fes ta ção e a po si ção le gis la ti va
de S. Exªs têm mé ri to. Na ver da de, es ta mos ape nas
que ren do fa zer um ajus te le gis la ti vo nes sa ma té ria. 

Ape lo aos Srs. Se na do res para que S. Exªs en-
ten dam a gra vi da de do pro ble ma que en vol ve a
Ama zô nia Le gal, prin ci pal men te no que se re fe re ao
nar co trá fi co in ter na ci o nal, tão ame a ça dor para nós,
as sim como aos cri mes am bi en ta is e à bi o pi ra ta ria.
Em um pri me i ro exa me, cons ta ta mos que tra mi tam
mais de 50 mil pro ces sos en vol ven do a re gião da
Ama zô nia Le gal e que não têm uma ins tân cia de jul-
ga men to e de aná li se na ma gis tra tu ra fe de ral. 

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, peço o adi a -
men to da ma té ria, por pou cos dias, para que, além
de apo i ar os Se na do res de Mi nas Ge ra is e da Ba-
hia, pos sa mos ter in se ri da a Re gião Nor te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

A Pre si dên cia es cla re ce que se tra ta de um re-
que ri men to de adi a men to de vo ta ção, por tan to, po-
de rá fa zer uso da pa la vra um Se na dor por cada Par-
ti do. 

O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, na tu ral men te,
vai fa zer uso da pa la vra pelo PFL.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.) –
Evi den te men te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, ouvi aten ta men te a ex po si ção do Se na dor

pelo Acre, Tião Vi a na. S. Exª e eu ha vía mos con ver -
sa do an te ri or men te. No en tan to, não di ri mi mos as
dú vi das. Mas che ga mos à con clu são – pois esta
Casa sem pre tra ba lha num cli ma de har mo nia e
com pre en são – de que, efe ti va men te, de ve mos vo-
tar a fa vor da pro pos ta do Se na dor, a fim de que
pos sa mos, da qui a 15 ou 20 dias, en con trar uma so-
lu ção que seja una ni mi da de. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Amir Lan do, pelo PMDB.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -
mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é re le van te o re que ri men to
do no bre Se na dor Tião Vi a na. Re al men te te mos que
olhar a Ama zô nia de ma ne i ra di fe ren te, essa re gião
de di men sões imen sas, essa re gião de pá ra mos re-
mo tos, de vas ta so li dão. Te mos que re pen sar o País
e le var, in clu si ve, a pres ta ção ju ris di ci o nal, de ma ne -
i ra pron ta e efi caz, aos po vos que ha bi tam aqui lo
que re pre sen ta, em ter mos de ter ri tó rio, mais de
50% do País.

Sr. Pre si den te, há um prin cí pio fun da men tal no
Di re i to, lex loci re git ac tum – o lu gar rege o ato. E
os Tri bu na is si tu a dos no co ra ção do Bra sil, no Cen-
tro-Sul ou em Bra sí lia, es tão dis tan tes das pe cu li a ri -
da des lo ca is, dos va lo res in trín se cos de uma re gião
re mo ta, que é o úl ti mo ca pí tu lo da ge o gra fia na tu ral.
Ali es ta mos no li mi ar da ci vi li za ção, há uma es ca la
de va lo res es pe ci a is, e o juiz dis tan te não pode cap-
tar essa re a li da de exó ti ca, essa re a li da de pe cu li ar. A
cri a ção de Tri bu na is, no caso es pe cí fi co a cri a ção
do Tri bu nal Re gi o nal na Re gião Nor te vai de vol ver
àque la gen te que ha bi ta e que faz Bra sil, essa imen-
si dão ter ri to ri al, a ri que za fá ti ca, a ri que za que só
quem com pre en de e vive os fa tos da que les pá ra -
mos po de rá con si de rar e va lo rar na apli ca ção da lei.

A lei é abs tra ta, mas a re a li da de tem nu an ças
es pe ci a is. E o juiz que vive e que vi ve rá na que la re-
gião po de rá cap tar e jul gar, com me lhor jus ti ça, com
ma i or jus te za, os fa tos, os con fli tos que são sub me -
ti dos à pres ta ção ju ris di ci o nal. 

Por isso, que ro fa zer um ape lo ao Con gres so
Na ci o nal. Ten de pi e da de de nós, ama zô ni das! Olhai
a nos sa re gião com os olhos de quem pre ci sa re al -
men te re gu la men tar e tor nar a lei efe ti va. Por que se
não há pres ta ção ju ris di ci o nal pron ta e ime di a ta, a
lei se tor na algo abs tra to e mor to; a lei não as su me
as con di ções con cre tas e ma te ri a is de apli ca ção,
por que ela só se tor na efe ti va por essa de ter mi na -
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ção co er ci ti va do Po der Ju di ciá rio. A lei é um de ver
ser, mas a sen ten ça é obri ga tó ria, é vin cu la ti va. A
sen ten ça é im pe ra ti va. E pre ci sa mos de Tri bu na is
que res pon dam não por 10, 12 ou 15 anos, como
eu, ad vo ga do, co nhe ço ca u sas que tra mi tam aqui
em Bra sí lia, na 1ª Re gião, dis tan te qua se cin co mil
qui lô me tros de al guns re can tos da re gião ama zô ni -
ca.

Por isso, que ro fa zer um ape lo à re pre sen ta ção 
da Fe de ra ção que esta Casa con su ma. Olhai a
Ama zô nia! Olhai, com pi e da de, a nos sa gen te se-
den ta de jus ti ça!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Amir Lan do, o PMDB en ca mi nhou fa vo ra vel men -
te ao re que ri men to?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Per fe i ta -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, pela Li de ran ça do Go ver no eu que ro tam-
bém en ca mi nhar fa vo ra vel men te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
está fa lan do pelo PSDB?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.) –
Pela Li de ran ça do Go ver no. Esta mos en ca mi nhan do 
fa vo ra vel men te ao re que ri men to, es pe ran do que a
dis cus são pos sa ocor rer ra pi da men te na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, até por que,
como no caso de Mi nas Ge ra is, a Re gião Nor te,
como fa lou o Se na dor Tião Vi a na, tem a in ten ção de
ter um Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral. 

Já exis te uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal do Se na dor Luiz Otá vio, que emen dei, para le var 
a sede do Tri bu nal para Ma na us, por ser o pon to
mais cen tral de toda a Re gião Nor te. Mas acho que
isso deve ser dis cu ti do e é im por tan te para a re gião
que esse Tri bu nal seja apro va do. 

Por tan to, con cor da mos com o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para
en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ar gu men tos apre sen ta dos 
nes ta tar de en fa ti zam a ne ces si da de da cri a ção do
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral para as Re giões Nor te e
Nor des te. A nos sa Car ta Mag na fala na re gi o na li za -

ção das de ci sões, da es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio,
para a re so lu ção dos pro ble mas gra ves do País. No
en tan to, o que se vê é a con cen tra ção das de ci sões, 
das es tru tu ras do Po der Ju di ciá rio, no caso, dos Tri-
bu na is Re gi o na is Fe de ra is, prin ci pal men te nas Re-
giões Sul e Su des te. 

Pro pos ta apre sen ta da pelo ilus tre Se na dor
Arlin do Por to fa ria que Mi nas Ge ra is tam bém par ti ci -
pas se, como sede de foro, e ti ves se opor tu ni da de
de abra çar – como há pou co foi mos tra do –0 mais
de 240 mil pro ces sos que se en con tram na sede do
Tri bu nal, em Bra sí lia. 

A pro pos ta do Se na dor Tião Vi a na adia a dis-
cus são da ma té ria, para que pro cu re mos en con trar
uma so lu ção que aten da à una ni mi da de dos Se na -
do res des ta Casa. Te mos cer te za de que se nos
sen tar mos para ou vir o Se na dor Ber nar do Ca bral,
do Esta do do Ama zo nas, nos so ir mão, nos so vi zi -
nho e ali a do, sa be re mos ser con du zi dos para um
bem co mum, para uma so lu ção que en con tra rá abri-
go não só na Ama zô nia, no Nor te, no Nor des te, mas
em to dos aque les que aqui tam bém lu tam pe los in-
te res ses de seus Esta dos e, prin ci pal men te, pelo
bem do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
en ca mi nha fa vo ra vel men te ao adi a men to?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Exa-
ta men te, Sr. Pre si den te. Até por que apre sen tei uma
PEC há al gum tem po a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

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, o Se na dor Tião Vi a na usou a pa la vra
como au tor do re que ri men to, eu a uso, au to ri za da
pelo Lí der do nos so Par ti do, para ori en tar a nos sa
Ban ca da.

Em pri me i ro lu gar, que ro di zer que des de o pri-
me i ro mo men to em que essa ma té ria sur giu, bus ca -
mos nos as ses so rar, por meio de es tu do con cre to,
ofi ci al, com da dos, nú me ros, por es tu do con sis ten te
e qua li fi ca do, dis cu ti do den tro do pró prio Tri bu nal
Re gi o nal da 4ª Re gião, do qual faz par te, hoje, o Rio
Gran de do Sul, e te mos tido al gu mas res pos tas que
pre ten de mos – não nes te mo men to, por que é im-
por tan te que esta ma té ria vá à Co mis são de Cons ti -
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tu i ção e Jus ti ça – co lo car na hora de dis cu tir e apre-
ci ar a ma té ria. Não vou tra çar con si de ra ções a fa vor
ou con tra ou tras re giões, por que não te mos da dos e
co nhe ci men to su fi ci en tes. Ago ra, em re la ção à 4ª
Re gião, vou apre sen tar da dos, nú me ros, cus tos do
que se ria a cons tru ção de um novo Tri bu nal, e ve re -
mos que to dos os ar gu men tos ca mi nham na con tra -
mão do que se es ta be le ce e do que se bus ca para
um Po der Ju di ciá rio ágil, qua li fi ca do, que bus ca re-
sol ver de fi ni ti va men te os con fli tos ju rí di cos, que pre-
o cu pam e atin gem hoje mi lha res de pes so as.

O Blo co apóia o re que ri men to no sen ti do de
que vá à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Te nho 
os da dos re fe ren tes ao es tu do re a li za do na 4ª Re-
gião e co lo co-os à dis po si ção de to dos os Se na do -
res e Se na do ras que de se ja rem, por que pre ci sa mos 
ter no ção cla ra e exa ta das re per cus sões do pon to
de vis ta téc ni co, po lí ti co e eco nô mi co, pre ci sa mos
ter cla re za das mo di fi ca ções, dos car gos, dos pré di -
os que pre ci sam ser cons tru í dos, dos equi pa men tos 
e da re per cus são fi nan ce i ra dis so den tro de um pro-
je to de mo der ni za ção do Po der Ju di ciá rio. Cre io que
essa ques tão de ve ria ser tra ta da no âm bi to do Po-
der Ju di ciá rio. Per gun to mais: não se ria ago ra, na
Co mis são que tra ta da se gu ran ça, que de ve ría mos
ve ri fi car se a re dis tri bu i ção dos tri bu na is não po de -
ria ser uma for ma de se ace le rar a Jus ti ça no País?

Essas são as con si de ra ções do Blo co, e pe di -
mos o voto fa vo rá vel ao re que ri men to. 

O es tu do e a aná li se dos da dos, Sr. Pre si den -
te, eu os apre sen ta rei opor tu na men te nes te ple ná rio 
ou na Co mis são, quan do a ma té ria es ti ver na pa u ta
para dis cus são.

Obri ga da.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, que fa la rá
pelo PTB.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te,
que ro jus ti fi car, como pri me i ro subs cri tor des ta
emen da, os mo ti vos por que não apre sen ta mos
como op ção a cri a ção de um tri bu nal na Re gião
Nor te.

Com todo o res pe i to que te mos aos ci da dãos
que mo ram na Re gião Nor te do País e aos seus re-
pre sen tan tes nes ta Casa, há o en ten di men to do Se-

na dor Tião Vi a na, que pre ten de que o pro je to vol te
para a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, com o ob je ti vo de cri ar mais uma re gião do Tri-
bu nal para con tem plar a Re gião Nor te. 

Apro ve i to, em pri me i ro lu gar, os ar gu men tos
da Se na do ra Emi lia Fer nan des, que des ta ca a não
con ve niên cia de se cri ar um tri bu nal no Pa ra ná, para
re du zir des pe sas, não cri ar car gos, evi tar a cons tru -
ção de um pré dio e ou tros ar gu men tos que res pe i to. 
Mas, com todo o res pe i to à Re gião, os nú me ros têm
que ser con si de ra dos. Dos 130 mil pro ces sos dis tri -
bu í dos à 1ª Re gião, me nos de 30 fo ram da Re gião
Nor te. O nú me ro é pe que no em re la ção a ou tras re-
giões que têm ex ces so de pro ces sos aguar dan do
jul ga men to. O ide al se ria que ti vés se mos um tri bu -
nal em cada Esta do, que criás se mos opor tu ni da des
para que a Jus ti ça es ti ves se mais pró xi ma do ci da -
dão.

No en tan to, essa não é a re a li da de, Sr. Pre si -
den te. Sa be mos que te mos inú me ras di fi cul da des,
in clu si ve fi nan ce i ras. Res pe i to a de ci são e a ini ci a ti -
va do Se na dor Tião Vi a na. Como re pre sen tan te de
seu Esta do, de sua Re gião, é na tu ral que as sim o
faça.

O que eu que ro des ta car é que te mos uma
ques tão re gi men tal. De po is de a PEC ser dis tri bu í da 
e dis cu ti da na Co mis são, veio ao ple ná rio. Cum pri do 
o in ters tí cio, cin co dias de dis cus são, a pro pos ta re-
ce beu uma emen da, que foi aco lhi da, e a ma té ria foi
de vol vi da à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia. Na CCJ, foi apro va do o pa re cer do de di ca -
do Re la tor, Se na dor Osmar Dias, sob a pre si dên cia
ob je ti va e efi ci en te do Se na dor Ber nar do Ca bral. Por
isso, lá já es te ve por duas ve zes. 

Esta mos em pro ces so de vo ta ção. A ma té ria
não mais está em dis cus são no ple ná rio des ta
Casa. Assim, cre io ser ino por tu no e anti-re gi men tal
dis cu tir mos a vol ta des ta ma té ria à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Pe san do to dos os va lo res, a im por tân cia e a
re le vân cia de se ava li ar o as sun to, a de vo lu ção para
a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, no
meu en ten di men to, será ape nas para per der mos
mais al gu mas se ma nas, pos ter gar mais al guns dias
a de ci são so bre a ma té ria e na tu ral men te con ti nu ar
pre ju di can do o ci da dão.

A 1ª Re gião está com 230 mil pro ces sos
aguar dan do jul ga men to; des ses, 140 mil ori un dos
de Mi nas Ge ra is. Os mi ne i ros en ten dem que o as-
sun to deve ser dis cu ti do e vo ta do. Res pe i ta rei a de-
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ci são des ta Casa, do Ple ná rio, mas te nho que fa zer
essa ad ver tên cia, que é re gi men tal, e, mais do que
isso, para dar opor tu ni da de a que cum pra mos o que
é nos so ob je ti vo: pro por ci o nar ce le ri da de, efi ciên cia
e agi li da de à Jus ti ça, para que aten da à ex pec ta ti va
da so ci e da de. A pro pos ta ini ci al cria mais uma re-
gião, que será com pos ta dos Esta dos de Ser gi pe e
da Ba hia, uma re gião que con subs tan cia 35% dos
pro ces sos em an da men to na 1ª Re gião.

Com todo o res pe i to à ini ci a ti va do Se na dor
Tião Vi a na, o meu voto é con du zi do con tra ri a men te, 
es pe ci al men te por não es tar de acor do com o que
pre ce i tua o Re gi men to des ta Casa. Mas, se en ten -
der a Ma i o ria que o pro je to deva vol tar, es ta re mos
aqui de fen den do com nú me ros. Não que ro ser can-
sa ti vo. Na hora da vo ta ção, apre sen ta rei os nú me ros 
que a jus ti fi cam, mas, nes te mo men to, lem bro a ino-
por tu ni da de do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais ne nhum Se na dor que que i ra ma ni fes -
tar-se pe los res pec ti vos par ti dos, co lo co 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.)

Está apro va do o re que ri men to.

A ma té ria re tor na ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 1998
 – COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 23, de 1998-Com ple -
men tar, de ini ci a ti va da Se na do ra Jú nia Ma-
ri se e ou tros Se nho res Se na do res, que au-
to ri za o Po der Exe cu ti vo a in clu ir Mu ni cí pi os 
de Mi nas Ge ra is si tu a dos no Entor no do
Dis tri to Fe de ral, na Re gião Inte gra da de De-
sen vol vi men to do Entor no do Dis tri to Fe de -
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 230, de 1998 e 436,
de 2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to):
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti -
tu ti vo) que apre sen ta; 2º pro nun ci a men to
(so bre as emen das de Ple ná rio): fa vo rá vel à
Emen da nº 4, e con trá rio às de nºs 2 e 3.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a
Emen da nº 4 con sis te em su be men da à Emen da nº
1, da CCJ, e, nes ses ter mos, será sub me ti do ao ple-
ná rio.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to
e da Emen da nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo), da su be -
men da e emen das de Ple ná rio, em tur no úni co.

Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de res sal tar, pri me i ra men te, o ex tra or di ná -
rio tra ba lho e a de di ca ção da Se na do ra Jú nia Ma ri -
se — que hoje vi si ta esta Casa, está pre sen te no
ple ná rio —, que, quan do no exer cí cio de seu man-
da to, apre sen tou a ma té ria que es ta mos dis cu tin do
nes te mo men to.

Visa o Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de
1998, es ten der a opor tu ni da de de Mu ni cí pi os que
re ce bem in fluên cia di re ta de Bra sí lia, que re ce bem
in fluên cia di re ta do Dis tri to Fe de ral, se in cor po ra rem 
à re gião do Entor no do Dis tri to Fe de ral. 

A mi nha pa la vra, nes te mo men to, em nome do
Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, é no sen ti do de en ca -
mi nhar a vo ta ção fa vo ra vel men te, bem como, no
mo men to opor tu no, a emen da do Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, que ro des ta car 
as ma ni fes ta ções que te nho re ce bi do de Mu ni cí pi os
da re gião do Entor no, Mu ni cí pi os que es tão in clu í -
dos no pro je to, vi san do fa zer jus ti ça, haja vis ta que
Bra sí lia exer ce uma in fluên cia po si ti va, mas tam bém 
in fluên ci as ne ga ti vas, au men tan do a mar gi na li da de,
di fi cul tan do o aces so à sa ú de. Por isso, que re mos
fa zer com que al guns Mu ni cí pi os do Esta do de Mi-
nas Ge ra is, de fen di dos pela Se na do ra Jú nia Ma ri se, 
que ge o gra fi ca men te já es tão si tu a dos no en tor no
do Dis tri to Fe de ral, te nham os mes mos be ne fí ci os.

O en ca mi nha men to é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG)
— Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Para
dis cu tir, 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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, tam bém re gis tro a pre sen ça, aqui no ple ná rio 
des ta Casa – e S. Exª o faz em de cor rên cia do in te -
res se que tem pelo pro je to e por per mis são do Re gi -
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men to da Casa –, da Se na do ra Jú nia Ma ri se, que se
em pe nhou, ao lado de José Ro ber to Arru da, quan-
do Se na dor da Re pú bli ca, para a cri a ção da Re gião
Inte gra da de De sen vol vi men to do Entor no do Dis tri -
to Fe de ral – RIDE.

A Lei Com ple men tar nº 94, de 1998, que cri ou
a Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do Dis tri to
Fe de ral e Entor no, in clu iu, no iní cio, ape nas dois
Mu ni cí pi os de Mi nas: Unaí e Bu ri tis.

O pro je to da Se na do ra Jú nia Ma ri se acres cen -
tou os Mu ni cí pi os de Ari nos, Bon fi nó po lis de Mi nas,
Ca be ce i ras, Dom Bos co, For mo so, Na ta lân dia, Pa-
ra ca tu, Pin tó po lis, Ri a chi nho, Uru a na de Mi nas e
Uru cu ia.

Pos te ri or men te, por emen da dos Se na do res
José Ro ber to Arru da e Re gi na Assump ção, en tão
su plen te do Se na dor Arlin do Por to, fo ram in clu í dos
qua tro Mu ni cí pi os: Ca be ce i ra Gran de, Bra si lân dia
de Mi nas, João Pi nhe i ro e Gu ar da Mor.

Por emen da de mi nha au to ria, fo ram in clu í dos
os Mu ni cí pi os de La ga mar, La goa Gran de, Pre si -
den te Ole gá rio, São Gon ça lo do Aba e té, Var jão de
Mi nas e Va zan te.

Os 22 Mu ni cí pi os de Mi nas Ge ra is que fa rão
par te do Entor no de Bra sí lia so ma dos aos 19 de
Go iás, já in clu í dos, to ta li za rão 41 Mu ni cí pi os.

Esses pro je tos têm pa re cer fa vo rá vel, o úl ti mo
dos qua is de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, que
está aqui ao meu lado, no exer cí cio da Li de ran ça.

Encon tram-se nes ta Casa, Sr. Pre si den te, al-
guns Pre fe i tos da re gião, en tre eles: Dar ci Cal bro de
Oli ve i ra, de Ari nos, João Ba tis ta da Sil va, de Ca be -
ce i ras, Mo des to Alves Men don ça, de Na ta lân dia,
Val mir Gon ti jo Fer re i ra, de Ri a chi nho, Eus tá quio Pe-
re i ra da Cruz, de Bon fi nó po lis, João Alfre do da Sil-
va, de Dom Bos co, Antô nio Bor ges de Oli ve i ra, de
Pa ra ca tu, Ru tí lio Eu gê nio Fi lho, de Uru cu ia, José
Braz da Sil va, de Unaí, José Vi cen te Da mas ce no,
de Bu ri tis, Orlan do José da Sil va, de For mo so, Edu-
ar do Alves da Cos ta, de Pin tó po lis e Se bas tião de
Oli ve i ra, de Uru a na de Mi nas. To dos so li ci tam a
apro va ção des te pro je to.

É cla ro que não in clu í ram os Mu ni cí pi os da
emen da de mi nha au to ria: La ga mar, La goa Gran de,
Pre si den te Ole gá rio, são Gon ça lo do Aba e té, Var jão 
de Mi nas e Va zan te. Con tu do, a ma ni fes ta ção re gi o -
nal e de Mi nas Ge ra is é no sen ti do de que es ses 22
Mu ni cí pi os se jam in clu í dos na Re gião Inte gra da do

De sen vol vi men to do Entor no do Dis tri to Fe de ral –
RIDE.

A úl ti ma emen da tem pa re cer do Se na dor Ro-
meu Tuma, que vai fa lar so bre o as sun to. O nos so
ple i to é no sen ti do da apro va ção do pro je to, com vo-
ta ção es pe cí fi ca, por se tra tar de lei com ple men tar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, vou de fen der esta ma té ria por duas ra zões. A
pri me i ra por que se tra ta de uma ini ci a ti va da emi-
nen te Se na do ra Jú nia Ma ri se, de Mi nas Ge ra is, que
foi mi nha Lí der, Lí der do PDT no Se na do Fe de ral
du ran te vá ri os anos. Foi uma Se na do ra que sem pre
de fen deu com mu i ta ên fa se os in te res ses do seu
Esta do e dos Mu ni cí pi os em que atua em Mi nas Ge-
ra is.

Sr. Pre si den te, en ten do que o pro je to está em-
ba sa do em um cri té rio ló gi co, haja vis ta que no
Entor no do Dis tri to Fe de ral tam bém es ses Mu ni cí pi -
os es tão in clu í dos. Então, essa é uma das ra zões
pela qual con cor do com o mé ri to do pro je to.

A se gun da ra zão é por que apro va mos, há pou-
cos me ses, aqui no Se na do, a Re gião Inte gra da do
Ama pá e Pará, que tem uma si mi la ri da de com a Re-
gião Inte gra da do Entor no do Dis tri to Fe de ral. Sou
um de fen sor des se tipo de pro je to, des sa or ga ni za -
ção re gi o nal, para que os Mu ni cí pi os que te nham as
mes mas pe cu li a ri da des pos sam atu ar con jun ta men -
te, por meio de con vê ni os, con sór ci os, com apo io do
Go ver no Fe de ral, dos go ver nos es ta du a is e dos Mu-
ni cí pi os que in te gram as re fe ri das re giões.

Por isso, o pro je to tem o meu apo io e o meu
voto fa vo rá vel.

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 a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Alen car, do Esta do de Mi nas Ge ra is.

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, ve nho à tri bu na para tra zer uma pa-
la vra de con gra tu la ção à emi nen te Se na do ra Jú nia
Ma ri se e tam bém ao emi nen te Se na dor Fran ce li no
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Pe re i ra, por que o pro je to as sim como a emen da de-
ve rão me re cer o apo io des ta Casa.

Co nhe ço bem aque la re gião, Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res. To dos sa be mos que é uma
re gião de ter ras fér te is, um ver da de i ro ce le i ro do
Dis tri to Fe de ral. Nada mais jus to que aque las ci da -
des que fo ram in clu í das e fo ram ob je to de apro va -
ção na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, e, além de las, aque las ar ro la das pela emen da
do emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, me re çam
o apo io des ta Casa.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

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 (Ra mez Te bet) – Para
dis cu tir, con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia
Fer nan des.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, os de po i men tos fe i tos
pe los Par la men ta res de Mi nas Ge ra is já se ri am su fi -
ci en tes para a vo ta ção e apro va ção da ma té ria.

Fa ze mos este re gis tro por que a au to ria do pro-
je to de lei com ple men tar é de duas ilus tres co le gas
Par la men ta res que pas sa ram por esta Casa e mu i to 
bem re pre sen ta ram o povo de Mi nas Ge ra is, as Se-
na do ras Jú nia Ma ri se, na ti tu la ri da de, e Re gi na
Assump ção, na su plên cia do Se na dor Arlin do Por to,
que as su miu tam bém com mu i ta de di ca ção o tra ba -
lho nes ta Casa. La men ta mos que so men te ago ra
esta pro po si ção es te ja sen do apre ci a da, em bo ra te-
nha sido apre sen ta da em 1998.

A Se na do ra Jú nia Ma ri se de ba teu, ex pli cou e
es cla re ceu a im por tân cia de am pli ar o nú me ro de
Mu ni cí pi os mi ne i ros na Re gião Inte gra da de De sen -
vol vi men to do Entor no do Dis tri to Fe de ral. So men te
ago ra es ta mos vo tan do este pro je to. Po de ría mos
tê-lo fe i to an tes. Entre tan to, sa be mos que se tra ta
de ma té ria au to ri za ti va. A prin cí pio, pa re ceu-nos que
o Po der Exe cu ti vo te ria atri bu i ções para ela bo rá-la.
To da via, como não o fez, é jus to que esta Casa pro-
vo que o Po der Exe cu ti vo. Des sa for ma, o pro je to
nas ceu da ins pi ra ção e da ne ces si da de de res ga tar
dí vi das do pró prio Po der Pú bli co com as co mu ni da -
des ex clu í das, ten do em vis ta que só ha via dois Mu-
ni cí pi os mi ne i ros in te gra dos, Unaí e Ca be ce i ra
Gran de. Então, as Se na do ras pro pu se ram a am pli a -
ção da par ti ci pa ção de ou tros Mu ni cí pi os nes te pro-

je to de de sen vol vi men to do Entor no do Dis tri to Fe-
de ral.

Tra ta-se de cor ri gir a área de Mi nas Ge ra is in-
te gran te do Entor no, fa zen do par te de sua
mão-de-obra e da pró pria vida do Dis tri to Fe de ral.
Então, nada mais jus to do que apro var mos esta in di -
ca ção, esta au to ri za ção ao Po der Exe cu ti vo, abra-
çan do e cum pri men tan do a ex-Se na do ra Jú nia Ma ri -
se, que nos hon ra com a sua pre sen ça nes te ple ná -
rio, e a ex-Se na do ra Re gi na Assump ção.

Ho me na ge a mos, des sa for ma, e res sal ta mos a
bra va luta das mu lhe res par la men ta res des te País.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, cum pri men to a ex-Se na do ra Jú nia Ma ri -
se que aqui se en con tra e que, in te res sa da no as-
sun to, nun ca se des li gou do seu pro je to ori gi nal,
sem pre nos pro cu ran do e lu tan do pela sua apro va -
ção.

Este pro je to tem uma vir tu de, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res. Ele au to ri za o Po der Exe cu ti -
vo a in clu ir Mu ni cí pi os de Mi nas Ge ra is na Re gião
Inte gra da de De sen vol vi men to do Entor no do Dis tri -
to Fe de ral.

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, te mos tido al gu -
mas ex pe riên ci as im por tan tes no se tor mu ni ci pa lis ta 
em São Pa u lo, que são as Re giões Me tro po li ta nas.
Inte gra das, a apli ca ção das ver bas po de ria aten der
ao con jun to dos Mu ni cí pi os, para que não hou ves se
o iso la men to de um ou de ou tro e, tam bém, para
que a po pu la ção pu des se re ce ber esse be ne fí cio
por to dos os la dos.

Sem dú vi da al gu ma, a eco no mia da ad mi nis -
tra ção mu ni ci pal se fará va ler com a apli ca ção de
ver bas da in te gra ção dos be ne fí ci os que o pró prio
pro je to se pro põe a fa zer.

Algu mas emen das fo ram apre sen ta das, apre-
ci a das e dis cu ti das com os Se na do res de Mi nas Ge-
ra is, de Go iás e do Dis tri to Fe de ral. Che ga mos a al-
gu mas con clu sões, aca tan do a emen da do Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra e re je i tan do duas ou tras.

De for ma que acre di to, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que o pro je to e a emen da aca ta da
es tão pra ti ca men te uni for mes com o de se jo da que -
les que tra ba lha ram na ela bo ra ção des te pro je to.
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Por tan to, sem dú vi da al gu ma, a ma té ria de ve rá ser
apre ci a da em seu todo.

Obri ga do.

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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/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, sin to-me qua se que
de fen den do a apro va ção des te pro je to em ca u sa
pró pria. Sou, an tes de tudo, do no ro es te de Mi nas
Ge ra is. Bas ta ria apre sen tar os meus so bre no mes
que não as si no para mos trar a abran gên cia da mi-
nha fa mí lia e como aque la re gião só po de ria in cor -
po rar-se a mi nha for ma ção, a mi nha per so na li da de,
aos meus sen ti men tos e a mi nha sen si bi li da de.

Há 15 dias, es ta va eu em Pa ra ca tu pre sen ci -
an do uma re u nião dos gru pos ne gros que exis tem
na que la ci da de, afir man do e re a fir man do a cons-
ciên cia da que la cul tu ra. Pa ra ca tu é a quin ta mais
an ti ga ci da de mi ne i ra, ci da de do ci clo do ouro, e
teve, en tre ou tras co i sas, a gen ti le za de con vi dar-me 
para per ten cer à Aca de mia de Le tras do No ro es te
de Mi nas, algo que mu i to me hon rou.

Sou Alber naz da Sil va Ne i va; sou Bro cha do, de
Unaí; sou Lou re i ro Go mes; sou en tro sa do e te nho o
meu san gue mes cla do a inú me ras fa mí li as de toda
a re gião. De modo que me sin to qua se que de fen -
den do em ca u sa pró pria aqui lo que hoje é uma es-
pé cie de mo vi men to de re tor no. Em 1960, vim para
Bra sí lia, e ago ra te nho a opor tu ni da de de vo tar a fa-
vor de que Bra sí lia se es ten da até essa re gião a que
per ten ço com mu i to or gu lho. De se jo que essa ini ci a -
ti va, que tem todo o meu apo io, seja apro va da e
que, a par tir des te mo men to, en con tre nova se i va e
no vos con di ci o na men tos para se re er guer e con ti nu -
ar a sua glo ri o sa mar cha que sem pre dig ni fi cou o
povo mi ne i ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, esta pro pos ta da Re gião de De-
sen vol vi men to do Entor no do Dis tri to Fe de ral foi

apre sen ta da, e hoje é um pro je to de lei, pelo ex-Se-
na dor José Ro ber to Arru da há três anos.

Há em Bra sí lia um con sen so em prol da ex-
pan são das fron te i ras do Dis tri to Fe de ral, am pli an do 
sua área abran gen do Mu ni cí pi os que têm li ga ção di-
re ta com o Dis tri to Fe de ral. O Se na dor La u ro Cam-
pos ci tou como exem plo a ci da de de Pa ra ca tu, onde
o mer ca do de tra ba lho está vol ta do para o Dis tri to
Fe de ral. Os jor na is li dos são os de Bra sí lia, e as
emis so ras de te le vi são são aque las pró pri as do Dis-
tri to Fe de ral. Por tan to, es sas ci da des têm uma li ga -
ção qua se di re ta com a nos sa Ca pi tal, e não com
Belo Ho ri zon te, ca pi tal do Esta do de Mi nas Ge ra is.

Assim sen do, já que a dis cus são da am pli a ção 
dos li mi tes do Dis tri to Fe de ral é um tan to po lê mi ca e
de man da tem po, cre io que se ria opor tu na a in clu são 
dos Mu ni cí pi os ci ta dos na re gião ge o e co nô mi ca da
Ride.

Essa é a mi nha po si ção, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 do Se na do nº 23,
de 1998-Com ple men tar. (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.

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 pelo Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re tor -
nan do, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Artur
da Tá vo la por cin co mi nu tos, para en ca mi nhar a vo-
ta ção.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de
acor do com a jus ti fi ca ção do PLS que ori gi nou a Lei
Com ple men tar nº 94/98, o mo ti vo fun da men tal que
re dun dou na cri a ção da Ride foi o cres ci men to ur ba -
no de sor de na do dos Mu ni cí pi os que se trans for ma -
ram em ci da des-dor mi tó rio no Dis tri to Fe de ral e que
não pos su em in fra-es tru tu ra so ci al su fi ci en te para
aten der seus no vos ha bi tan tes.
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Foi jus ta men te para ate nu ar os de se qui lí bri os
de ca rá ter me tro po li ta no in tra-re gi o nal e para me lho -
rar o aten di men to à po pu la ção na área de pres ta ção 
de ser vi ços pú bli cos que sur giu a Re gião Inte gra da
de De sen vol vi men to do Dis tri to Fe de ral e Entor no
(Ride), abran gen do so men te os Mu ni cí pi os que
apre sen tas sem aque las ca rac te rís ti cas de in te ra ção
ime di a ta com o Dis tri to Fe de ral, com pon do um qua-
se com ple xo me tro po li ta no, cuja fun ção pri mor di al é
a de ser vir como ci da des-dor mi tó rio para os seus
ha bi tan tes que tra ba lham em Bra sí lia.

Res sal te-se que a am pli a ção da re gião atu al -
men te de li mi ta da como Ride pro pi ci a rá a pul ve ri za -
ção de es for ços e re cur sos que ne ces si tam de ser
con cen tra dos no en tor no ime di a to do Dis tri to Fe de -
ral, para so lu ci o nar, com a ra pi dez que a si tu a ção
re quer, os gra ves pro ble mas so ci a is, so bre tu do de
se gu ran ça pú bli ca, que emer gem des sa área pe ri fé -
ri ca.

De duz-se, por tan to, pelo ex pos to no PLS men-
ci o na do, e nos de ma is exis ten tes que tam bém ver-
sam so bre a mes ma ma té ria, não ha ver cri té ri os es-
tri ta men te re la ci o na dos com a in fluên cia exer ci da
por Bra sí lia, re ve lan do-se, as sim, dis tan tes dos ob-
je ti vos que jus ti fi ca ram a cri a ção da Ride.

Nes se sen ti do, a po si ção do Go ver no, nada
obs tan te ser ques tão aber ta, não ser ne nhu ma
ques tão fe cha da, é con trá ria. O Lí der vo ta rá con tra
esta ma té ria.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao no bre
Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os Mu ni cí pi os ar ro la -
dos para par ti ci par da Ride pos su em es tre i to re la ci -
o na men to com o Dis tri to Fe de ral, quer no cam po
po lí ti co, eco nô mi co ou so ci al.

No cam po eco nô mi co, po de ría mos en fa ti zar
que tais Mu ni cí pi os re pre sen tam ver da de i ros ce le i -
ros para o Dis tri to Fe de ral e ha bi tu a ram-se a con vi -
ver com Bra sí lia mes mo an tes de sua ina u gu ra ção,
por que aju da ram o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek
a cons tru ir Bra sí lia e o Dis tri to Fe de ral no Pla nal to
Cen tral do Bra sil.

Para não me alon gar mais, to dos os ar gu men -
tos apre sen ta dos du ran te a dis cus são fo ram fa vo rá -
ve is à apro va ção do pro je to, em con si de ra ção não

só às ca rac te rís ti cas dos Mu ni cí pi os que pre ten dem
par ti ci par des se con jun to em tor no de Bra sí lia, como
tam bém em ho me na gem ao fato de que per ten cem
a esse gran de uni ver so cul tu ral pre si di do pela nos sa 
Ca pi tal. To dos es ses Mu ni cí pi os es tão sem pre em
Bra sí lia, ten do-se trans for ma do Bra sí lia e o Dis tri to
Fe de ral em con ti nu a ção de todo o tra ba lho de les.
Além dis so, mu i tos de les con ti nu am sen do ci da -
des-dor mi tó rio a ser vir Bra sí lia.

Sr. Pre si den te, pen so que já está aber ta a vo-
ta ção e, como mi ne i ro que acom pa nhou a his tó ria
da cons tru ção de Bra sí lia e sabe o quan to es ses
Mu ni cí pi os fo ram im por tan tes para o su ces so do
Pre si den te Jus ce li no, aque le mi ne i ro res pon sá vel
ma i or pela exis tên cia aqui da Ca pi tal e do Dis tri to
Fe de ral, gos ta ria de en ca mi nhar fa vo ra vel men te ao
pro je to.

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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 288, in ci so III, le tra ”a“, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Vo ta ção da Emen da nº 1, da CCJ, o Subs ti tu ti -
vo, que tem pre fe rên cia re gi men tal, com as al te ra -
ções pro pos tas pela Su be men da nº4, de Ple ná rio.

A Pre si dên cia ain da es cla re ce que a apro va -
ção da Emen da nº 1, da CCJ, im pli ca rá na apro va -
ção das mo di fi ca ções pro pos tas pela su be men da,
nos ter mos do art. 360, in ci so VI, do Re gi men to
Inter no.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Enquan to isso, as Li de ran ças po dem ir ori en -
tan do as suas Ban ca das.

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, ao tem po
em que pa ra be ni za a nos sa ex-Co le ga Jú nia Ma ri se, 
vota fa vo ra vel men te à ma té ria.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, tam-
bém na mes ma li nha, con gra tu la-se com a no bre
Se na do ra Jú nia Ma ri se, au to ra do pro je to, e crê que
tal pro je to fa ci li ta rá, em mu i to, a vida do povo re si -
den te no en tor no des ta nos sa Ca pi tal bra si le i ra.

Por tan to, o PTB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
si den te, o PFL ho me na ge ia a ex-Se na do ra Jú nia
Ma ri se e re co men da o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB, Se na dor Ca lhe i ros? O PMDB en ca mi -
nha o voto fa vo rá vel? per gun to a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PMDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.

Como en ca mi nha o voto o PSDB? (Pa u sa.)

Como en ca mi nha o voto o Blo co da 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, cum pri -
men tan do a ex-Se na do ra Jú nia Ma ri se pela ini ci a ti -
va.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, já hou ve en ca mi nha men to fa vo rá vel
pelo Blo co, mas gos ta ria de, pes so al men te, em
nome do Par ti do Po pu lar So ci a lis ta, con gra tu lar-me
com a com pa nhe i ra Jú nia Ma ri se, que hoje faz par te 
do Par ti do, gran de li de ran ça em Mi nas Ge ra is, gran-
de li de ran ça na ci o nal.

De viva voz, que ro pro fe rir o voto ”sim“ do
PPS.

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.)

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor José Alen car, peço des cul pas por não ter cha-
ma do V. Exª.

Con ce do-lhe a pa la vra, pela or dem.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a V. Exª que so li ci te aos Srs. Se na do res que
ve nham ao ple ná rio – tal vez V. Exª já te nha to ma -
do pro vi dên cia –, por que há ape nas 57 Se na do res 
pre sen tes na Casa e pre ci sa mos de 49 vo tos fa vo -
rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aten de -
rei a su ges tão de V. Exª, so li ci tan do às Srªs e aos
Srs. Se na do res que não se en con tram em ple ná rio
que com pa re çam nes te re cin to, vis to que es ta mos
em pro ces so de vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

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) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en-
quan to se pro ces sa a vo ta ção, peço per mis são a V.
Exª para anun ci ar à Casa que, ama nhã, às 9h, a
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em
re u nião ex tra or di ná ria, tra ta rá da emen da cons ti tu ci -
o nal para dis ci pli nar o pro ble ma das co li ga ções. A
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal já está com o
nú me ro de as si na tu ras su fi ci en te – 55 Se na do res –,
e está sen do en tre gue a V. Exª. So li ci to que sua le i -
tu ra seja ain da hoje pro ce di da.

Mu i to obri ga do.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – 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. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, mes mo ten do o meu Par ti do, por
meio do Lí der Car los Pa tro cí nio, fe i to o en ca mi nha -
men to, ren do as mi nhas ho me na gens à Se na do ra
Re gi na Assun ção, mi nha su plen te, que du ran te dois
anos es te ve nes ta Casa, no pe río do em que eu es-
ta va afas ta do. S. Exª subs cre veu o pro je to de au to ria 
da Se na do ra Jú nia Ma ri se e do Se na dor José Ro-
ber to Arru da.

A Se na do ra Re gi na Assun ção, pela sua de di -
ca ção, pela sua se ri e da de bem re pre sen tou o nos so 
Esta do, ain da que por um cur to es pa ço de tem po,
dois anos. Re gis tro a mi nha ho me na gem ao tra ba -
lho da mi nha su plen te, Se na do ra Re gi na Assun ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Ta bet) – A Pre si -
dên cia ape la às Srªs e aos Srs. Se na do res que ain-
da não exer ci ta ram seu di re i to de voto para que ve-
nham ao ple ná rio, vai-se en cer rar o pro ces so de vo-
ta ção. (Pa u sa.

Se to dos as Srªs e Srs. Se na do res já vo ta ram,
vou en cer rar a vo ta cão.

(Pa u sa.)

Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Va mos pro ce der a apu ra ção.

(Pro ces sa-se a apu ra ção dos vo tos.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 50 Srs. Se na do res; e NÃO 05.

Hou ve 08 abs ten ções.
To tal: 63 vo tos.
Está apro va da a Emen da nº 1 da CCJ, o Subs ti -

tu ti vo, com as al te ra ções pro pos tas pela su be men da.
Fi cam pre ju di ca dos o pro je to e as emen das nºs 2 e 3,
de Ple ná rio, a ele ofe re ci das. 

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de ser
re di gi do o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

EMENDA Nº 01 — CCJ (Subs ti tu ti va)

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 94, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

Art. 1º O § lº da Lei Com ple men tar nº 94, de 19
de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi ger com a se guin te re-
da ção:

“Art. 1º ................................................
............................................................
§ 1º A Re gião Admi nis tra ti va de que

tra ta este ar ti go é cons ti tu í da pelo Dis tri to
Fe de ral, os Mu ni cí pi os de Aba diâ nia, Água
Fria de Go iás, Águas Lin das, Ale xâ nia, Ca-
be ce i ras, Ci da de Oci den tal, Co cal zi nho de
Go iás, Co rum bá de Go iás, Cris ta li na, For-
mo sa, Lu ziâ nia, Mi mo so de Go iás, Novo
Gama, Pa dre Ber nar do, Pi re nó po lis, Pla nal -
ti na, San to Antô nio do Des co ber to, Val pa ra í -
so e Vila Boa, no Esta do de Go iás e de Ari-
nos, Bon fi nó po lis de Mi nas, Bra si lân dia de
Mi nas, Bu ri tis, Ca be ce i ra Gran de, Dom Bos-
co, For mo so, Gu ar da-Mor, João Pi nhe i ro,
Na ta lân dia, Pa ra ca tu, Pin tó po lis, Ri a chi nho,
Unaí, Uru a na de Mi nas e Uru cu ia, no Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção."

SUBEMENDA
EMENDA Nº 4-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 1º do Pro je to
de Lei do Se na do nº 23, de 1998 – Com ple men tar –
Emen da Subs ti tu ti va:

“Art. 1º O § 1º da Lei Com ple men tar nº 94, de 19
de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi ger com a se guin te re-
da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................

§ 1º A Re gião Admi nis tra ti va de que tra ta este
ar ti go é cons ti tu í da pelo Dis tri to Fe de ral, os mu ni cí pi -

os de Aba diâ nia, Água Fria de Go iás, Águas Lin das,
Ale xâ nia, Ca be ce i ras, Ci da de Oci den tal, Co cal zi nho 
de Go iás, Co rum bá de Go iás, Cris ta li na, For mo sa,
Lu ziâ nia, Mi mo so de Go iás, Novo Gama, Pa dre Ber-
nar do, Pi re ná po lis, Pla nal ti na, San to Antô nio do Des-
co ber to, Val pa ra í so e Vila Boa, no Esta do Go iás, e de
Ari nos,

Bon fi nô po lis de Mi nas, Bra si lân dia de Mi nas,
Bu ri tis, Ca be ce i ra Gran de, Dom Bos co, For mo so, Gu-
ar da-Mor, João Pi nhe i ro, La ga mar, La goa Gran de,
Na ta lân dia, Pa ra ca tu, Pin tó po lis, Pre si den te Ole gá -
rio, Ri a chi nho,

São Gon ça lo do Aba e té, Unaí, Uru a na de Mi-
nas, Uru cu ia, Var jão de Mi nas e Va zan te, no Esta do
de Mi nas Ge ra is.“

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a emen da cons ti tu ci o nal a que se re-
fe riu o Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral, no que
con cer ne às co li ga ções par ti dá ri as, pre en che os re-
qui si tos cons ti tu ci o na is e vai, por tan to, à pu bli ca ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
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. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
na vo ta ção do pro je to an te ri or, com o qual co la bo rei
des de a pri me i ra hora, ao lado de José Ro ber to Arru-
da, e que tem emen da de mi nha au to ria, meu voto foi
”sim“ e não abs ten ção. Gos ta ria que meu voto cons-
tas se da Ata.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A emen-
da apro va da é de V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
Por tan to, a Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – 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. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria que V. Exª re gis tras se, ain da com re fe rên cia à vo-
ta ção pas sa da, meu voto ”sim“ e o in clu ís se na Ata.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As pró-
xi mas vo ta ções se rão no mi na is. Por isso, peço às
Srªs e aos Srs. Se na do res que per ma ne çam na
Casa. A se guir, ha ve rá re u nião de Lí de res par ti dá ri -
os no Ga bi ne te da Pre si dên cia.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

MENSAGEM Nº 222, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na,
so bre a Men sa gem nº 222, de 2001 (nº
1.039/2001, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor Jo a quim
Luís Car do so Pal me i ro, Mi nis tro de Pri me i ra 
Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra
de Di plo ma ta para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Ja-
ma hi ri ya Po pu lar So ci a lis ta Ára be da Lí bia,
exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Mal ta.

So bre a mesa, pa re cer 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.

PA RE CER Nº 62, DE 2002-CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Lê o se guin te pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub-
me te a apre ci a ção do Se na do Fe de ral a in di ca ção do
Sr. Jo a quim Luís Car do so Pal me i ro, Mi nis tro de Pri-
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Ja ma hi ri ya Po pu lar So ci a lis ta Ára be
da Lí bia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Mal ta.

O in di ca do re ce beu 13 vo tos fa vo rá ve is e ne-
nhum con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis-
cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

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

MENSAGEM Nº 250, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, so bre a Men sa gem nº 250, de
2001 (nº 1.264/2001, na ori gem), pela qual

o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor
Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis tro de Pri-
me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil 
jun to à Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, exer cer o
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Ma u rí cio.

So bre a mesa, pa re cer 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.

PARECER Nº 63, DE 2002-CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Lê o se guin te pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Sr. Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a -
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, foi in di ca do para, cu mu la ti va men te com o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áfri ca
do Sul, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re-
pú bli ca de Ma u rí cio.

O in di ca do re ce beu 14 vo tos fa vo rá ve is e ne-
nhum con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis-
cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Pas sa-se à vo ta ção si mul tâ nea das Men sa gens
nºs 222 e 250, de 2001, que, de acor do com o dis pos -
to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no, deve
ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to. 

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis-
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne in-
de vas sá vel. Há duas ur nas em fren te à mesa iden ti fi -
ca das com os no mes dos in di ca dos onde os vo tos de-
ve rão ser de po si ta dos.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se às vo ta ções se cre tas por
so bre car tas.)

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, so li ci to 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. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro apro ve i tar
o mo men to da vo ta ção para fa zer um ape lo a V. Exª.

Enca mi nhei a esta Casa um pe di do de in for ma -
ção so bre a cons tru ção das eclu sas da Hi dre lé tri ca
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de Tu cu ruí ao Mi nis té rio dos Trans por tes, no dia
2/02/2001. O Mi nis té rio dos Trans por tes re ce beu ofí-
cio des ta Casa, no dia 1º de ju nho de 2001.

No ano pas sa do, fiz uma re cla ma ção, e o Se na -
do da Re pú bli ca, por meio de V. Exª, en ca mi nhou uma
co bran ça ao Mi nis té rio, no dia 21 de de zem bro de
2001. Já es ta mos no fi nal do mês de fe ve re i ro, e até
ago ra o Mi nis té rio dos Trans por tes não cum priu o seu
de ver cons ti tu ci o nal de in for mar a esta Casa so bre as
so li ci ta ções fe i tas a res pe i to da cons tru ção das eclu-
sas da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Cre io que é che ga do o mo men to de o Se na do
da Re pú bli ca to mar as pro vi dên ci as com re la ção à
ma té ria. Há qua se um ano o pe di do de in for ma ção foi
fe i to, e o pro ble ma con ti nua o mes mo.

Tra ta-se do Re que ri men to nº 0005, de 2001.
Peço que V. Exª tome as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
para que o Mi nis té rio dos Trans por tes cum pra o seu
de ver de pres tar a esta Casa as in for ma ções so li ci ta -
das.

O pe di do foi apro va do pela Mesa do Se na do,
por una ni mi da de, e não é pos sí vel tan to des le i xo por
par te do Mi nis té rio dos Trans por tes com re la ção a
uma ques tão des sa im por tân cia.

Ape lo a V. Exª para que tome as de vi das pro vi -
dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, con sul tan do as nos sas no tas, per-
ce be mos que V.Exª tem in te i ra ra zão. Assim, de ter mi -
na rei à Se cre ta ria-Ge ral da Casa que pre pa re ime di a -
ta men te um ofí cio de re i te ra ção, in vo can do o art. 50
da Cons ti tu i ção Fe de ral e lem bran do ao mi nis té rio
que a re cu sa ou a omis são ao pe di do de in for ma ções
im por ta em cri me de res pon sa bi li da de. Por tan to, vou
aten der V. Exª.

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) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, va mos con clu ir esta vo ta ção, e ime-
di a ta men te lhe con ce do a pa la vra pela or dem.

Está en cer ra da a vo ta ção.
So li ci to aos Srs. Se cre tá ri os Se na do res Mo za ril -

do Ca val can ti e Ro meu Tuma que com pa re çam à
Mesa para que fa çam a apu ra ção dos vo tos. (Pa u sa.)

Peço aos Srs. Lí de res que com pa re çam ao Ga-
bi ne te do Pre si den te Ra mez Te bet para uma re u nião. 

(Pro ce de-se à apu ra ção dos vo tos.)

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão,1º Vice-Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, por eco no mia pro ces su al, já que se
pro ces sa a con ta gem dos vo tos, per gun to se eu po-
de ria, em nome da Li de ran ça do PT e do Blo co de
Opo si ção, ape nas re gis trar um do cu men to so bre o
Pro je to de Se gu ran ça Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, con ce der-lhe-ei a pa la vra logo após
a con clu são do pro ces so de vo ta ção, que, in fe liz men -
te, não pode ser in ter rom pi do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vou
anun ci ar o re sul ta do da Men sa gem nº 222, de 2001.

Vo ta ram SIM 54 Srs. Se na do res; e NÃO, 08.
Hou ve 01 abs ten ção.
To tal de vo tos: 63.
Foi apro va do o nome do Sr. Jo a quim Luís Car-

do so Pal me i ro, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a -
dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta para, cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Ja ma hi ri ya Po pu lar So ci a lis ta Ára be da Lí bia,
exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Mal ta.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre-
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na vo ta -
ção da Men sa gem nº 250, de 2001, vo ta ram SIM 51
Srs. Se na do res e NÃO, 8.

Hou ve 2 abs ten ções. 
To tal: 61 vo tos.
Apro va do do nome do Sr. Jó rio Sal ga do Gama

Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma -
nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, exer cer o de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Ma u rí cio.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre-
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 359, de 2001 (nº
921/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
Cla rim de Pal mas Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pa ra cu ru, Esta do do
Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.418, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
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Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 359, DE 2001

(Nº 921/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra -
cu ru, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 284, de 19 de ju nho de 2000, que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda., para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Pa ra cu ru, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 727, de 2001, do Se na dor Wel-
ling ton Ro ber to, so li ci tan do, nos ter mos re-
gi men ta is, que so bre o Pro je to de Lei do Se-
na do nº 5, de 2000, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia
20, quan do teve a sua vo ta ção adi a da para
hoje nos ter mos do Re que ri men to nº 15, de
2002.

Na que la opor tu ni da de foi lido o Re-
que ri men to nº 14, de 2002, de re ti ra da do
Re que ri men to nº 727, de 2001, que será
sub me ti do pre li mi nar men te ao Ple ná rio.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 14, de 2002, de
re ti ra da da ma té ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
O Pro je to de Lei nº 5, de 2000, que tra mi ta em

con jun to com o Pro je to de Lei nº 68, de 2000, re tor na
à Co mis são de Assun tos So ci a is, em de ci são ter mi -
na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 28,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o pro-
je to de Re so lu ção nº 01, 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, ter-
ça-fe i ra, nos ter mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men -
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 29, de 2002,
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, 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, ter-
ça-fe i ra, nos ter mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men -
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re, como Lí der
do Blo co, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra ape nas para re-
la tar uma pre o cu pa ção ex ter na da pe los mem bros da
Se cre ta ria de De fe sa So ci al de Per nam bu co, onde
es ti ve nes sa úl ti ma se gun da-fe i ra, como mem bro da
Co mis são Mis ta que tra ta da se gu ran ça pú bli ca ins ta -
la da nes te Con gres so Na ci o nal. Fui tro car idéi as com
as au to ri da des per nam bu ca nas que tra tam da ques-
tão da se gu ran ça e ten tar uma cer ta in te ra ção, para
que pu dés se mos to mar co nhe ci men to do que pre ten -
dem, que pri o ri da des po dem de ter mi nar acer ca das
ma té ri as que es tão tra mi tan do e são ob je to da nos sa
aná li se. 

Fe ve re i ro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu inta-fe i ra   28 01059

    331FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Esti ve com o De sem bar ga dor Og Mar ques Fer-
nan des, es pe ci a lis ta em Di re i to, De sem bar ga dor do
Tri bu nal de Jus ti ça e Mem bro do Con se lho de De fe sa
e Ci da da nia, que deu al gu mas su ges tões im por tan -
tes quan to ao Có di go de Pro ces so Pe nal. Re u ni-me
tam bém com o sin di ca to da Po lí cia Ci vil de Per nam -
bu co e com o Se cre tá rio de De fe sa do Esta do.

O Se cre tá rio de mons trou uma gra ve pre o cu pa -
ção. O Esta do de Per nam bu co já ha via ado ta do al gu -
mas me di das an tes mes mo des sa gran de mo vi men -
ta ção na ci o nal em re la ção à se gu ran ça, por for ça dos
ín di ces de vi o lên cia que a Ca pi tal per nam bu ca na, a
área me tro po li ta na e até o pró prio Esta do apre sen ta -
vam. Ado tou-se uma po lí ti ca de com ba te efe ti vo ao
por te ile gal de arma, ve dan do a sua con ces são.
Fez-se blitz exa ta men te para evi tar um dos fa to res
que au men tam a vi o lên cia: a arma de fogo uti li za da
de for ma li vre e ao ar re pio da lei, como ocor re no Bra-
sil.

As blit ze e a po lí ti ca da Se cre ta ria de De fe sa
So ci al em Per nam bu co sur ti ram al gum efe i to. O ín di -
ce de cri mi na li da de pra ti ca do por arma de fogo, mu i to
alto no Bra sil, di mi nu iu um pou co. Entre tan to, o Go-
ver no Fe de ral, ao ins ti tu ir os ju i za dos es pe ci a is cri mi -
na is, no âm bi to fe de ral, am pli ou os cri mes de ba i xo
po ten ci al ofen si vo, ou seja, aque les que co mi nam
uma pena até dois anos, den tre eles o por te ile gal de
arma. Ao cha mar de cri me de me nor po ten ci al ofen si -
vo, tira-se o fla gran te do por te ile gal de arma, ad mi tin -
do que não há po tên cia ofen si va, per mi tin do que seja
uma sim ples ocor rên cia, in cen ti van do as sim o por te
de arma, in de pen den te de ser le gal ou ile gal. Per nam -
bu co está nes sa con tra di ção. A Se cre ta ria ba i xou in-
clu si ve uma por ta ria, ten tan do in ter pre tar que es ses
ju i za dos es pe ci a is do âm bi to fe de ral iri am co li dir com
a Jus ti ça Esta du al. Esta con ti nu a ria com as ques tões
do por te de arma, jul gan do fla gran tes, ou seja, Per-
nam bu co está pa ra li sa do numa po lí ti ca que era cor re -
ta, por con ta des sa nova Lei dos Ju i za dos Espe ci a is. 

É im por tan te sa li en tar que am pli ar a com pe tên -
cia des ses ju i za dos es pe ci a is é uma for ma de agi li zar
a pre sen ça da Jus ti ça, e, nes sa ques tão cri mi nal, a
agi li da de é fun da men tal por que di mi nui os gra us de
im pu ni da de, que sa be mos ser um pro ble ma mu i to
gra ve. 

Como re sol ver isso? Pre ci sa mos de uma so lu -
ção. Pa re ce-me im por tan te que o Se na dor Ro meu
Tuma, um dos es pe ci a lis tas na ma té ria, con tri bua
nes se sen ti do, é uma for ma de tra zer mos esse de ba -
te. De po is S. Exª po de ria, tal vez, aju dar nes se sen ti -
do, para que já pu dés se mos fa zer o en ca mi nha men -
to.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Con ce de-me
V. Ex.ª um apar te? 

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Pois não, Exce lên cia.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – É que apre-
sen tei o pro je to para re gu la ri zar essa ma té ria.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sim, é isso que pen so. Essa Co mis são po de ria ter
essa agi li da de, mes mo na qui lo que não es ti ver pre-
vis to, que não seja ma té ria em tra mi ta ção, mas que
ela pos sa ter a ini ci a ti va de ma té ria nova que aju de a
en fren tar me lhor a ques tão da vi o lên cia. 

Não te nha dú vi da de que a lei que cri ou os ju i za -
dos es pe ci a is é re le van te, com a am pli a ção de sua
com pe tên cia para os cri mes com pena de dois anos.
Se ria até im por tan te sa ber tam bém quan to à ma té ria, 
não quan to ao con te ú do do cri me ou à ques tão da
pena. Po de ría mos dis cu tir me lhor os ju i za dos. É um
avan ço, mas cria essa con tra di ção que pre ci sa ser re-
sol vi da, até por que essa con tra di ção tam bém está no
seio do Go ver no. 

O Go ver no man da uma lei que pro í be a co mer -
ci a li za ção de ar mas e, ao mes mo tem po, diz que o
por te de ar mas ile ga is é de ba i xo po ten ci al ofen si vo.
Afir mo que é de alto po ten ci al ofen si vo, uma vez que
a arma de fogo é res pon sá vel por mais de 90% dos
cri mes com mor te no País. Por tan to, an dar ar ma do é
po ten ci al men te pe ri go so e um dos in cen ti vos ou in du -
ção ao au men to da vi o lên cia e da cri mi na li da de. 

Assim, era fun da men tal que, mes mo fi can do no
âm bi to dos ju i za dos es pe ci a is, não hou ves se a que-
bra do fla gran te por por te ile gal de ar mas e que fos se
ain da con si de ra do, en quan to não pu der mos apro var
a pro i bi ção da co mer ci a li za ção de ar mas no Bra sil e a
so ci e da de bra si le i ra, como pre ten do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, aten de rei V. Ex.ª, que pe diu a pa la -
vra como Lí der. Su ce de, to da via, que o Se na dor Ro-
ber to Fre i re, que a ha via so li ci ta do an tes, foi con tem -
pla do com essa de ci são da Mesa.

Con ce do a pa la vra a V. Ex.ª, por per mu ta com o
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Agra de ço a aten ção de V. Ex.ª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na -
dor Ro ber to Fre i re abor dou tema re la ci o na do ao que
fa la rei, mas gos ta ria de re gis trar que hoje, no au di tó -
rio Ne reu Ra mos, na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Insti-
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tu to Ci da da nia, pre si di do por Pa u lo Oka mo to e que
tem como seu Con se lhe i ro prin ci pal Luiz Iná cio Lula
da Sil va, o Pre si den te de hon ra do PT, lan çou o Pro je -
to Se gu ran ça Pú bli ca para o Bra sil, numa ce ri mô nia
que con tou com a pre sen ça de inú me ros par la men ta -
res, do Mi nis tro da Jus ti ça, Aloy sio Nu nes Fer re i ra,
que ali res sal tou a im por tân cia des sa con tri bu i ção à
Na ção, que ele pró prio le va rá ao Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Tam bém o Pre si den te Aé cio Ne ves con si de rou
esse do cu men to o mais com ple to já pu bli ca do so bre
a ques tão da se gu ran ça pú bli ca no Bra sil, en quan to
que o Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do,
sa u dou a pri me i ra ini ci a ti va, tão com ple ta e sé ria, de
um pro je to so bre se gu ran ça.

Fo ram co or de na do res des se pro je to Anto nio
Car los Bis ca ia, Be ne di to Do min gues Ma ri a no, Luiz
Edu ar do So a res, Ro ber to Arman do Ra mos de Agui-
ar, que são co nhe ci dos es pe ci a lis tas so bre o tema.

Sr. Pre si den te, um go ver no com pro me ti do com
a jus ti ça e o exer cí cio da éti ca na po lí ti ca, de ter mi na -
do a apro fun dar a de mo cra cia, in cor po ra os bra si le i -
ros mais po bres à ci da da nia ple na, es ten den do a to-
dos os ho mens e mu lhe res de nos so País os di re i tos
ci vis e os be ne fí ci os do Esta do de Di re i to De mo crá ti -
co.

Esse go ver no terá de de di car-se, com pri o ri da -
de, ao com ba te à vi o lên cia em to das as suas for mas.
Da fome à tor tu ra, do de sem pre go à cor rup ção, da
de si gual da de in jus ta à cri mi na li da de.

O pro ble ma mais dra má ti co na área da se gu ran -
ça é o ver da de i ro ge no cí dio a que vem sen do sub me -
ti da a ju ven tu de bra si le i ra, es pe ci al men te a ju ven tu de 
po bre do sexo mas cu li no e, em par ti cu lar os jo vens
ne gros. A mag ni tu de do pro ble ma é tal que suas con-
se quên ci as já são per cep tí ve is na es tru tu ra de mo grá -
fi ca bra si le i ra. A es tra ti fi ca ção etá ria da po pu la ção
apre sen ta um dé fi cit de jo vens do sexo mas cu li no
ape nas com pa rá vel ao que se ve ri fi ca nas so ci e da -
des que se en con tram em guer ra.

Alguns fa to res fo ram di ag nos ti ca dos como pro-
pi ci a do res de con di ções que es ti mu lam a prá ti ca da
vi o lên cia, como po bre za re la ti va e mo ra dia ina de qua -
da, o apo io fa mi li ar in con sis ten te, a de fi ciên cia de
apren di za do, a ex clu são da es co la, a vi o lên cia do-
més ti ca, pou cas opor tu ni da des de em pre go e ex clu -
são eco nô mi ca, a cul tu ra da vi o lên cia, a su per po pu la -
ção dos pre sí di os, a ine xis tên cia de uma ade qua da
po lí ti ca de dro gas.

Luiz Iná cio Lula da Sil va ob ser vou que o pro je to
é uma con tri bu i ção não ape nas para o PT, mas para

toda a so ci e da de e para to dos aque les que que i ram
uti li zar esse con jun to de idéi as. Obvi a men te, a ques-
tão da vi o lên cia está re la ci o na da à má dis tri bu i ção da
ren da, à per sis tên cia da mi sé ria, e faz-se ne ces sá ria
uma re de fi ni ção do pa pel da po lí ti ca. Res sal tou Lula
que ele que teve uma in fân cia di fí cil, com uma mãe
que, em bo ra en fren tan do tan tas di fi cul da des para a
sua pró pria edu ca ção e de seus fi lhos, edu cou e cu i -
dou de oito cri an ças e ne nhum de les tor nou-se ban di -
do. Obvi a men te hou ve uma si tu a ção em que to dos ti-
ve ram con di ção de se cons ci en ti zar para se rem ci da -
dãos do bem.

Sr. Pre si den te, esse con jun to de po lí ti cas pro-
pos tas no pro je to de se gu ran ça pú bli ca pre vê a cri a -
ção de uma agên cia na ci o nal res pon sá vel pela ela bo -
ra ção de pro gra mas ou de se le ção de pro je tos para o
com ba te à vi o lên cia; a im plan ta ção do sis te ma úni co
de se gu ran ça pú bli ca; a cri a ção de áre as in te gra das
de se gu ran ça pú bli ca; a cri a ção de co mis são ci vil co-
mu ni tá ria de se gu ran ça; a cri a ção de ban co de da dos
na ci o nal so bre se gu ran ça pú bli ca; a fis ca li za ção das
po lí ci as; um sis te ma pe ni ten ciá rio que en vol va a am-
pli a ção da in ci dên cia de pe nas al ter na ti vas; a mo di fi -
ca ção de re gras para a con ces são de li vra men to con-
di ci o nal e pro gres sões de re gi me; a con ces são de be-
ne fí cio de pro gres são de pena pela au to ri da de ad mi -
nis tra ti va; me di das pon tu a is, como a ori en ta ção ex-
pres sa de não usar arma de fogo em ope ra ções de re-
in te gra ção de pos se, es tá di os de fu te bol, gre ves e ou-
tros even tos com mul ti dão; fi xa ção de ven ci men to mí-
ni mo para os que tra ba lham na área da se gu ran ça;
cri a ção de gru po uni fi ca do de me di a ção de con fli tos;
pro i bi ção de ”bi cos“ – se gun do em pre go de po li ci a is;
a des ca rac te ri za ção de car ros da po lí cia para per mi tir 
in ves ti ga ções; o fim do in di ci a men to cri mi nal; a im-
plan ta ção do Pro gra ma Na ci o nal de Pre ven ção e Re-
di ção de Vi o lên cia Do més ti ca de Gê ne ro; a ini ci a ti va
de PMs que pas sa ri am a tre i nar vi gi lan tes par ti cu la -
res e se ri am pa gos por isso; en fim, uma sé rie de me-
di das para re du zir a cri mi na li da de, que de pen de de
fe liz com bi na ção en tre ten dên ci as de mo grá fi cas, a
mo bi li za ção de um am plo es pec tro de agên ci as pú bli -
cas e en ti da des da so ci e da de ci vil e o po li ci a men to fo-
ca li za do. Essas são, en tre ou tras, as pro po si ções que
cons tam des se do cu men to Pro je to de Se gu ran ça Pú-
bli ca para o Bra sil.

Sr. Pre si den te, cum pri men ta mos to dos aque les
que tra ba lha ram nes se pro je to e o sa u da mos como
um do cu men to mu i to im por tan te, que po de rá ser ob-
je to de con sul ta no site do Insti tu to de Ci da da nia: . To-
das as crí ti cas e su ges tões po dem ser en vi a das para
o en de re ço ci ta do.
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Cum pri men ta mos Lula e sua equi pe por te rem
re a li za do esse tra ba lho, Sr. Pre si den te.

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 32, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, a re a li za -

ção de Ses são So le ne Con jun ta do Con gres so Na ci o -
nal, no dia 6 de mar ço de 2002, às 10 ho ras, a re a li -
zar-se na Câ ma ra dos De pu ta dos, para a co me mo ra -
ção do Dia Inter na ci o nal da Mu lher, que trans cor re
anu al men te no dia 8 de mar ço.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. _
Emí lia Fer nan des _ He lo í sa He le na _ Ma ri na Sil va
_ Ma ria do Car mo Alves _ Tião Vi a na _ Car los Wil-
son _ Edu ar do Su plicy _ Ma u ro Mi ran da _ Antô nio
Car los Va la da res _ Mar lu ce Pin to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Pre si dên cia con sul ta rá a Mesa da Câ ma ra

dos De pu ta dos so bre o as sun to.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta -

mos à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao 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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ocu po esta tri bu na, nes ta tar de, para fa lar 
so bre os 80 anos da Igre ja Assem bléia de Deus no
meu Esta do, mais pre ci sa men te na ca pi tal, Por to Ve-
lho.

Nos idos de 1922, mais pre ci sa men te no dia 28
de fe ve re i ro, de sem bar ca ram no en tão Ter ri tó rio Fe-
de ral do Gu a po ré, atu al Esta do de Ron dô nia – ca pi tal
Por to Ve lho, os mis si o ná ri os Paul Au nis e José Mar-
ce li no da Sil va, ten do em seus co ra ções e em suas
men tes a mais im por tan te mis são para quem se sen-
te cha ma do, a de aju dar pes so as a se apro xi ma rem
de Deus.

Des se fir me pro pó si to nas ceu a Assem bléia de
Deus em Por to Ve lho, ten do iní cio com um pe que no
gru po for ma do pe los pri me i ros fiéis: Ma no el Mel ga ço, 
José Jo a quim da Sil va, Ma ria Con ce i ção e Rosa Lu-

cas Sil va, que des ce ram às águas do Ba tis mo em
obe diên cia ao man da men to do Se nhor Je sus Cris to.

Des de en tão, o tra ba lho in can sá vel da que les
Mis si o ná ri os não foi em vão, e a cada dia pes so as se
uni am a esse pe que no gru po, que cres cia, con sis ten -
te men te, de ma ne i ra a ne ces si tar de um lo cal apro pri -
a do para suas re u niões, re sul tan do com a cons tru -
ção, de ma de i ra, de seu pri me i ro tem plo re li gi o so. A
mata den sa e to das as di fi cul da des ine ren tes à re a li -
za ção do so nho não im pe di ram a ex pan são da obra.
E gra ças à li ber da de de cul to em nos so País, após 80
anos de ati vi da des, aque le gru po de 6 pes so as se
trans for mou em um gran de gru po e con ta hoje com
cer ca de 18 mil mem bros em Por to Ve lho e mais de
130 mil adep tos em todo o Esta do.

Por fim, em 20 de de zem bro de 1991, a mis são
de dar con ti nu i da de ao tra ba lho, ini ci a do em 1922, é
co lo ca da so bre os om bros do Pas tor Joel Hol der que
até hoje, após 10 anos na pre si dên cia da Igre ja
Assem bléia de Deus na ca pi tal do meu Esta do, esse
ho mem tem, as sim como os que o an te ce de ram,
dado exem plo para aque la co mu ni da de e, como um
pai amo ro so, tem pro cu ra do aten der às ne ces si da des 
de to dos os que o pro cu ram, tem tra ta do com ca ri nho
e boa von ta de um re ba nho de fiéis e, aci ma de tudo,
tem pro cu ra do re pas sar, com cu i da do e fi de li da de, os
en si na men tos de Je sus de i xa dos nas Sa gra das
Escri tu ras.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Mo-
re i ra Men des, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
o apar te de V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Mo-
re i ra Men des, so li da ri zo-me com esta ho me na gem
que V. Exª, opor tu na men te, pres ta à Assem bléia de
Deus de seu Esta do, cujo pas tor, Joel Hol der, há 10
anos efe tua um ser vi ço sig ni fi ca ti vo à sua co mu ni da -
de. Pou cas ve zes aqui nes te ple ná rio fa lou-se da Igre-
ja Assem bléia de Deus, que pra ti ca um ser vi ço, no
Bra sil in te i ro, dos mais re le van tes à so ci e da de. Vi ve -
mos um mo men to em que a vi o lên cia é avas sa la do ra
e, a todo ins tan te, em pe nha mo-nos na bus ca de so lu -
ção para esse pro ble ma de gran de en ver ga du ra na ci -
o nal. Eu di ria que a Igre ja Assem bléia de Deus tem
sido uma das ma i o res so lu ções para tal ques tão. Os
bra si le i ros que fre qüen tam uma igre ja – seja a
Assem bléia de Deus, seja a Igre ja Ca tó li ca – não pra-
ti cam vi o lên cia al gu ma. Por tan to, Se na dor Mo re i ra
Men des, V. Exª, quan do ho me na ge ia a Igre ja Assem-
bléia de Deus, está na ver da de ser vin do a toda uma
co mu ni da de, a todo povo do seu Esta do, prin ci pal -
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men te se pre ten der am pli ar isso para ou tras fron te i -
ras, eu di ria, para todo o Bra sil. Daí ter eu des ci do da
Pre si dên cia da Casa para apar te ar V. Exª e con gra tu -
lar-me com sua no bre ini ci a ti va ao ho me na ge ar a
Igre ja Assem bléia de Deus.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra-
de ço, ilus tre Se na dor Edi son Lo bão, o apar te de V.
Exª que, cer ta men te, en gran de ce meu pro nun ci a -
men to.

Sou tes te mu nha viva da im por tân cia do tra ba lho 
so ci al que de sen vol ve a Igre ja Assem bléia de Deus
no Esta do de Ron dô nia, como de res to to das as ou-
tras igre jas. No en tan to em Ron dô nia, ver da de i ra -
men te, a Igre ja Assem bléia de Deus ocu pa um es pa -
ço mu i to gran de. Sou ca tó li co por for ma ção, ca tó li co
pra ti can te, mas não pos so de i xar de re co nhe cer que
o tra ba lho so ci al que de sen vol ve a Igre ja Assem bléia
de Deus é al ta men te sig ni fi ca ti vo em meu Esta do.
Agra de ço, por tan to, o apar te de V. Exª.

Den tre to das as con quis tas da or ga ni za ção des-
ta co a aqui si ção da Rá dio Boas No vas, cam peã de
au diên cia no Esta do, que tem le va do, di a ri a men te,
con for to aos ron do ni en ses; a es co la Paul Au nis e, ain-
da, o Cen tro de Re cu pe ra ção para Dro ga dos – Re fú -
gio Ca naã, que, por sua na tu re za, tem tido um pa pel
so ci al de fun da men tal im por tân cia para toda a co mu -
ni da de, como bem ob ser vou o Se na dor Edson Lo bão.

Ve jam Srs. Se na do res, meus Pa res, o va lor e o
be ne fí cio que pode tra zer uma ori en ta ção re li gi o sa
sa u dá vel e sem ra di ca lis mo para a for ma ção do ca rá -
ter de nos sas fa mí li as e dos nos sos jo vens, har mo ni -
zan do a vida fa mi li ar, que tem um pa pel so ci al fun da -
men tal para a co mu ni da de.

Por tan to, de po is de 80 lon gos anos de in can sá -
vel tra ba lho e de di ca ção de tan tas pes so as mo vi das
pela fé e pela dis po si ção de aju dar o pró xi mo, hoje, a
Igre ja Assem bléia de Deus abran ge 43 se to res em
Por to Ve lho, sen do que cada se tor pos sui de três a
sete con gre ga ções, per fa zen do um to tal de 133 fi li a -
das em toda a Ca pi tal e 38 con gre ga ções na área ru-
ral.

Ao pa rar e olhar para trás, os as sem ble i a nos de
Ron dô nia têm mu i to do que se or gu lhar, pois no iní cio
da obra abran gi am ape nas Por to Ve lho e Gu a ja rá-Mi -
rim, e hoje, gra ças à fir me de ter mi na ção de to dos que
fi ze ram par te des se gru po, cer ca de 50 Mu ni cí pi os –
qua se 100% de todo o Esta do – já fo ram al can ça dos
com a pre ga ção do Evan ge lho Sa gra do do Se nhor
Je sus Cris to pela Igre ja Assem bléia de Deus.

Não pos so de i xar de des ta car aqui que a
Assem bléia de Deus no meu Esta do tem tido pa pel

fun da men tal na for ma ção pe da gó gi ca, mo ral, so ci al e
es pi ri tu al de im por tan te par ce la da po pu la ção, con tri -
bu in do, de ma ne i ra efe ti va, na re cu pe ra ção de ado-
les cen tes e jo vens que ne ces si tam de apo io na ori en -
ta ção de sua con du ta.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, que ro, nes te 28 de
fe ve re i ro, pa ra be ni zar a to dos os in te gran tes da
Assem bléia de Deus em Ron dô nia pe los 80 anos de
fun da ção da Igre ja, e a to dos os que fi ze ram e fa zem
algo que de al gu ma for ma pos sa con tri bu ir para o
bem do seu pró xi mo, tor nan do-nos ir mãos como nos
en si nou o Cris to, o Fi lho de Deus, há 2000 anos.

A so le ni da de que co me mo ra os 80 anos da Igre-
ja Assem bléia de Deus, em Por to Ve lho — e por fe liz
co in ci dên cia para mim, esta data é o ani ver sá rio da
mi nha mãe, que com ple ta hoje 84 anos — co me çou
há cer ca de três dias e vai se en cer rar na pró xi ma se-
gun da-fe i ra. 

Faço esse re gis tro e, de for ma mu i to sin ge la,
pres to uma ho me na gem a to dos os que com põem a
Assem bléia de Deus em Por to Ve lho e no Esta do de
Ron dô nia.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se-
ma na pas sa da, ocu pei a tri bu na para de nun ci ar a gra-
ve si tu a ção pela qual pas sa o Esta do do Rio de Ja ne i -
ro com a epi de mia de den gue, a qual vem cres cen do
a cada dia que pas sa. As fi las dos hos pi ta is pú bli cos
es tão lo ta das de pes so as bus can do aten di men to. 

Apon tá va mos no nos so pro nun ci a men to os cul-
pa dos pela epi de mia de den gue no Esta do: o Go ver -
no Fe de ral, o Go ver no Esta du al e o Go ver no Mu ni ci -
pal. E di zía mos que, quan do em 1999 o Mi nis té rio da
Sa ú de to mou a ini ci a ti va de de mi tir os 5.792 guar das
en dê mi cos, os ”mata-mos qui to“, de i xou a ci da de do
Rio de Ja ne i ro des guar ne ci da da que les que têm ex-
pe riên cia de dez anos no com ba te ao mos qui to Ae-
des aegy pti. O Mi nis té rio da Sa ú de, de for ma pre ci pi -
ta da, os de mi tiu e re sis tiu à sua re in te gra ção após or-
dem da Jus ti ça por in ter mé dio da Drª Lana Ma ria Fon-
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tes Re gue i ra, Ju í za da Se gun da Vara do Rio de Ja ne i -
ro. Mes mo as sim, o Mi nis té rio não os re in te grou.

E o re sul ta do é o que aí está: a ci da de do Rio de
Ja ne i ro, toda a re gião me tro po li ta na, a ba i xa da flu mi -
nen se, o Gran de Rio todo so fre uma epi de mia de den-
gue sem pre ce den tes do tipo 1, do tipo 2 e ago ra do
tipo 3, que é a den gue he mor rá gi ca e que tem ca u sa -
do a mor te de vá ri as pes so as.

Por úl ti mo, há duas se ma nas, hou ve de ci são de
uma de sem bar ga do ra, que mais uma vez jul gou pela
re in te gra ção dos ”mata-mos qui to“, e mais uma vez o
Mi nis té rio da Sa ú de não aca tou a de ci são e eles não
fo ram re in te gra dos.

Eles ocu pa ram a sede da Fu na sa no Rio de Ja-
ne i ro como si nal de pro tes to e aguar dan do re in te gra -
ção. O ofi ci al de jus ti ça que se di ri giu à sede da Fu na -
sa para en tre gar o ofí cio não en con trou a co or de na -
do ra da Fu na sa, por tan to, não pôde en tre gá-lo. Os
tra ba lha do res es tão aguar dan do até hoje a re in te gra -
ção às suas ati vi da des. Hoje a Po lí cia Fe de ral vol tou
com a re in te gra ção de pos se do pré dio. Te me mos que
haja vi o lên cia con tra os tra ba lha do res por que, uma
vez que eles es tão aguar dan do a vol ta ao tra ba lho – o
que não ocor reu pelo des cum pri men to de uma or dem 
ju di ci al – com a re in te gra ção de pos se do pré dio e a
pro me ti da re sis tên cia dos com pa nhe i ros, com cer te -
za ocor re rá vi o lên cia con tra es ses tra ba lha do res.

Nos sa pre o cu pa ção é que se evi tem ce nas de
vi o lên cia. Esta mos em con ta to com o Rio de Ja ne i ro.
So li ci ta mos que hou ves se a in ter ven ção de au to ri da -
des para evi tar con fron to en tre os tra ba lha do res e a
Po lí cia Fe de ral. Em Bra sí lia, há uma co mis são de re-
pre sen tan tes des ses tra ba lha do res que vi e ram ten tar 
uma au diên cia com o Mi nis tro da Sa ú de. Esta mos en-
vi an do um ofí cio ao Mi nis tro da Sa ú de para re ce -
bê-los. Se ria im por tan te que o Mi nis tro os re ce bes se
para que se ten tas se uma ne go ci a ção, um acor do
para re in te grá-los e para evi tar que hou ves se ações
de vi o lên cia con tra es ses tra ba lha do res, de sem pre -
ga dos des de 1999, e que eles fos sem re in te gra dos
em suas fun ções por que são os que de têm o co nhe ci -
men to ne ces sá rio para a exe cu ção des sas ta re fas.

O Go ver no do Esta do e o Mi nis té rio da Sa ú de
es tão tre i nan do po li ci a is, sol da dos do Cor po de Bom-
be i ros e do Exér ci to, que de sem pe nha rão as fun ções
de guar das mata-mos qui tos. Pen so ser uma te me ri -
da de co lo car pes so as li ga das às For ças Arma das e
ao Cor po de Bom be i ros para irem aos mor ros e às fa-
ve las, in clu si ve por sa ber que lá exis te re sis tên cia por
par te dos gru pos ar ma dos do nar co trá fi co. Eles po de -
rão ten tar im pe dir os mi li ta res de en trar nas co mu ni -
da des para exe cu ta rem o seu tra ba lho. Esse é mais

um mo ti vo de pre o cu pa ção. Se ria de bom sen so uti li -
zar os guar das que es tão dis po ní ve is, que co nhe cem
o tra ba lho e o de sem pe nham com efi ciên cia, do que
ten tar uti li zar po li ci a is, guar das mu ni ci pa is, sol da dos
do Exér ci to, ho mens da Ma ri nha ou do Cor po de
Bom be i ros para essa ta re fa.

É la men tá vel que isso acon te ça por que o Rio de
Ja ne i ro e a sua po pu la ção es tão pa gan do um pre ço
ca rís si mo por uma epi de mia que se alas tra a cada
dia. Na ver da de, só te mos como cul pa dos os se nho -
res do Go ver no Fe de ral, o Go ver na dor do Esta do e o
Pre fe i to do Rio de Ja ne i ro.

Faço esse re gis tro e gos ta ria de fa zer um ape lo
no sen ti do de que o Mi nis tro da Sa ú de re ce ba a co-
mis são de tra ba lha do res que está aqui em Bra sí lia
para uma au diên cia. Em se gun do lu gar, que haja uma
in ter ven ção do Mi nis tro e de ou tras au to ri da des para
evi tar um con fron to com os po li ci a is mi li ta res e a Po lí -
cia Fe de ral, por que os tra ba lha do res es tão di zen do
que irão re sis tir. Se hou ver re sis tên cia, acon te ce rá
con fron to. Isso, para nós, é mu i to pre o cu pan te. Esse é
o re gis tro que pre ten dia fa zer, bem como esse ape lo.

Sr. Pre si den te, 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, pelo tem po res tan te da ses são.

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, o Bra sil po de ria 
vir a ser, mu i to em bre ve, o ma i or pro du tor agrí co la, se
não fos se pela in de fi ni ção das po lí ti cas do Go ver no
para o se tor.

Assim é que a ques tão do fi nan ci a men to para os
pro du to res agrí co las é uma ma té ria re cor ren te nos
me i os de co mu ni ca ção e, mes mo as sim, não se vê
boa dis po si ção do Go ver no para dar um tra ta men to
que re al men te re sol va, de uma vez por to das, o en di -
vi da men to dos agri cul to res.

Os pro du to res não pa gam as suas dí vi das não é
por que não que rem; é por que não po dem. Não é por
se rem maus pa ga do res, Sr. Pre si den te; é por ab so lu -
ta im pos si bi li da de ou in ca pa ci da de em re la ção aos
com pro mis sos as su mi dos.

Enquan to os me i os de in for ma ção di vul gam os
ab sur dos sub sí di os e os gas tos go ver na men ta is na
Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos, ga ran tin do os pre ços e
as con di ções fa vo rá ve is para que eles pos sam man-
ter-se no cam po e pro du zin do, no Bra sil, o que se
cons ta ta é que os pro du to res es tão ato la dos em dí vi -
das, de ses pe ra dos, por que as con di ções para os cul-
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ti vos e os pre ços al can ça dos pe los pro du tos não lhes
são fa vo rá ve is. 

A exis tên cia dos fun dos cons ti tu ci o na is não
cons ti tui um pri vi lé gio para al gu mas re giões. Tra ta-se, 
isso sim, de um ins tru men to para vi a bi li zar um dos
ob je ti vos cons tan tes da nos sa Lei Ma i or, o in ci so III
do art. 3º, ”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“. É por
isso que fo ram cri a dos pela Lei 7.827, de 27 de se-
tem bro de 1989, os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan -
ci a men to do Nor te, do Nor de se e do Cen tro-Oes te.

Se o Go ver no não in je tar re cur sos nes sas re-
giões, Srªs e Srs. Se na do res, ja ma is há de di mi nu ir o
abis mo exis ten te en tre as re giões mais de sen vol vi das 
do Pais e as ou tras. Por ou tro lado, os pro du to res que
se uti li zam dos re cur sos des ses fun dos aca bam ex-
ces si va men te en di vi da dos, pois os en car gos in ci den -
tes so bre os va lo res fi nan ci a dos re ve lam-se des pro -
por ci o na is, trans for man do as dí vi das em ver da de i ras
bo las de neve.

Os agri cul to res fi li a dos à Fe de ra ção da Agri cul -
tu ra do Esta do de Go iás vêm ple i te an do o fim do in de -
xa do res no caso dos fi nan ci a men tos jun to ao FCO.
Entre 1989 e 1991, os Fun dos co me ça ram com uma
taxa de en car gos equi va len te ao Bô nus do Te sou ro
Na ci o nal – BTN – mais 8% ao ano. Em se gui da, en tre
1991 e 1995, foi fe i ta uma adap ta ção para a Taxa Re-
fe ren ci al – TR – mais 8% ao ano. De 1995 a 1998, foi
uti li za da a Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP –,
ar gu men tan do-se que re fle tia me lhor os en car gos
ace i tá ve is para dí vi das de lon go pra zo. De 1998 a
1999, o Índi ce Ge ral de Pre ços – Dis po ni bi li da de
Inter na – IGP-DI – tor nou-se o in de xa dor, por que a
TJLP ter-se-ia ele va do de ma is, in vi a bi li zan do os fi-
nan ci a men tos. A par tir de 2000, deu-se a im plan ta ção 
do uso de ta xas fi xas, que vão des de 5% ao ano para
o agri cul tor fa mi li ar até 16% ao ano para os gran des
pro du to res. Com a en tra da em vi gor da Lei nº 10.177,
de 12 de ja ne i ro de 2001, os en car gos fi nan ce i ros
pas sa ram a va ri ar des de as con di ções idên ti cas às do
Pro naf, para os agri cul to res fa mi li a res, até 10,75%
para os gran des pro du to res.

Mas os agri cul to res, por meio de sua Fe de ra ção 
no Esta do de Go iás, re cla mam que não foi re sol vi do o
pro ble ma do es to que da dí vi da, já que o Pre si den te,
ao san ci o nar a Lei, ve tou o Bô nus de Adim plên cia so-
bre o pa ga men to das par ce las, cuja fi na li da de era jus-
ta men te eli mi nar o en di vi da men to ex ces si vo ocor ri do
com a va ri a ção dos in de xa do res – BTN, TR, TJLP,
IGP-DI –, que oca si o na ram um cres ci men to ab sur do
das dí vi das, tor nan do-as im pa gá ve is.

Sr. Pre si den te, as dis pa ri da des são vi sí ve is, e
os sa cri fí ci os a que são sub me ti dos os pro du to res
agrí co las, in su por tá ve is. Não são ape nas que i xas;
são da dos ob je ti vos que che ga ram às mi nhas mãos.

Con si de ran do o pe río do de agos to de 1994 a
ou tu bro de 2001, pra ti ca men te o que te mos de vi gên -
cia do Pla no Real, os pre ços re ce bi dos pe los pro du to -
res au men ta ram, em mé dia, 85,45%, ao pas so que o
ín di ce dos fun dos de fi nan ci a men to cres ceu
198,54%.

Ou tros in di ca do res aju dam a en ten der as di fi -
cul da des com que o se tor se de fron ta atu al men te: va-
ri a ção do INPC, 113,03%; va ri a ção do ín di ce de pre ço 
pago pe los pro du to res, 127,96%; se men tes, 83,28%;
fer ti li zan tes, 114,56%; agro tó xi cos, 105,82%; ser vi -
ços, 74,18%; com bus tí vel, 154,21%; e mão-de-obra,
211,49%.

Obser van do-se a de fa sa gem en tre o re a jus ta -
men to dos pre ços re ce bi dos e as des pe sas dos agri-
cul to res, é fá cil con clu ir que as di fi cul da des vi ven ci a -
das pelo se tor pro vêm da po lí ti ca eco nô mi ca im plan -
ta da no Bra sil nos úl ti mos anos.

A re du ção dos re cur sos des ti na dos à agri cul tu -
ra, pre ju di can do sen si vel men te esse se tor, já vem de
lon ge. Em 1975, o to tal in je ta do nas ati vi da des – cus-
te io, in ves ti men to e co mer ci a li za ção – so ma va
US$17,5 bi lhões, ten do be i ra do os US$20,5 bi lhões,
em 1979. De lá para cá, ob ser vou-se uma di mi nu i ção
inex pli cá vel e ina ce i tá vel. Em 1994, os re cur sos ain da 
atin gi ram US$9,9, qua se US$10 bi lhões, mas, em
2000, fo ram ape nas US$7,5 bi lhões.

Que ob je ti vos jus ti fi ca ri am ta ma nho des ca so
em re la ção a uma das ati vi da des prin ci pa is da eco no -
mia do País, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res?

Além do mais, as sis te-se à exe cu ção de uma
po lí ti ca per ver sa nos fi nan ci a men tos ao se tor agrí co -
la, des con si de ran do-se as va riá ve is que in ter fe rem
nos re sul ta dos des sa ati vi da de, como a fal ta de chu-
vas, o ex ces so de chu vas, as tem pes ta des, as pra gas
que as so lam as plan ta ções e ou tros con tra tem pos.

Não é sem ra zão que o Re la tó rio Fi nal da CPMI
do Endi vi da men to Agrí co la apon tou duas gran des ca-
u sas para essa si tu a ção: o am bi en te eco nô mi co ins ti -
tu ci o nal, que opu nha a evo lu ção dos cus tos dos fi-
nan ci a men tos à evo lu ção da ren da agrí co la, e as prá-
ti cas ir re gu la res das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, que pro-
vo ca ram trans fe rên cia adi ci o nal sig ni fi ca ti va de re cur -
sos da agri cul tu ra para o sis te ma fi nan ce i ro.

Os agri cul to res são pu ni dos por tra ba lha rem em
be ne fí cio do País, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res. E, ape sar de to das as di fi cul da des que en fren -
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tam, ain da nos pro por ci o nam uma in fi ni da de de boas
no tí ci as, como o novo re cor de na sa fra agrí co la,
anun ci a do pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e que nós,
de Go iás, po de mos cons ta tar no nos so Esta do. O
Bra sil co lhe rá uma sa fra de cem mi lhões e qui nhen tas 
mil to ne la das de grãos, um cres ci men to de 2,3% em
re la ção à sa fra an te ri or. Como se vê, o Con gres so
Na ci o nal de ve ria es tar apla u din do o mais novo êxi to
dos agri cul to res, e não fa zen do su ces si vos ape los
para que a ca te go ria te nha o seu va lor re co nhe ci do.

Para fi na li zar, que ro cha mar a aten ção do Go-
ver no para a ne ces si da de de re fi nan ci a men to das dí-
vi das do se tor agrí co la em con di ções nas qua is os
agri cul to res pos sam hon rar seus com pro mis sos fi-
nan ce i ros e con ti nu ar pro du zin do, para o en gran de ci -
men to eco nô mi co da Na ção e a di mi nu i ção da fome
que cas ti ga uma par ce la con si de rá vel da po pu la ção
bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer nes te mo men to, Sr. Pre-
si den te.

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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, ve nho a esta tri bu na para tra tar, mais uma
vez, da ques tão da vi o lên cia ur ba na e so li ci tar que um
pro je to de nos sa au to ria seja en ca mi nha do tam bém à
Co mis são Mis ta que ana li sa as pro pos tas da Câ ma ra
e do Se na do para en fren tar essa onda ab sur da de cri-
mes que gera in tran qüi li da de na nos sa po pu la ção.

Des ta vez, Sr. Pre si den te, pro pus que se acres-
cen te um novo ar ti go ao De cre to-Lei nº 2.848/40, do
Có di go Pe nal, se gun do o qual o agen te que pra ti car
cri me que te nha a par ti ci pa ção de me nor de 18 anos
terá sua pena au men ta da de um ter ço.

Srªs e Srs. Se na do res, uma das fa ce tas mais
dra má ti cas em toda esta onda de vi o lên cia que var re
o País é, sem dú vi da, a uti li za ção de me no res de 18
anos, ali ci a dos para a prá ti ca de cri mes, al guns vi o -
len tís si mos. Não cabe aqui co gi tar de re tro ce der mos
na le gis la ção que de fen de os di re i tos dos me no res e
dos ado les cen tes, o que se ria uma bru ta li da de, ain da
que tra mi tem 14 Pro pos tas de Emen da Cons ti tu ci o -
nal, na Câ ma ra dos De pu ta dos e duas no Se na do Fe-
de ral, com o ob je ti vo de re du zir a ma i o ri da de pe nal.

Com pre en sí vel que nos sos Co le gas Se na do res 
e De pu ta dos dêem va zão ao cla mor po pu lar di an te do
qua dro de in se gu ran ça que en vol ve a po pu la ção.
Con tu do, na mi nha opi nião, cabe ao le gis la dor a re fle -

xão e a pon de ra ção so bre os de ter mi nan tes do cri me, 
as ca u sas que le vam os me no res a pra ti ca rem de li tos
e, so bre tu do, a ques tão, às ve zes con tun den te, da ex-
clu são so ci al.

Não po de mos cor rer o ris co de en car ce rar o fu-
tu ro. Afi nal, das no vas ge ra ções é que se es pe ra um
País mais jus to e me nos vi o len to.

A ten dên cia mais mo der na da po lí ti ca cri mi nal,
pelo me nos nos pa í ses ci vi li za dos, é a ado ção da ma-
i o ri da de pe nal aos 18 anos ou mais. Nada me nos do
que 59% dos pa í ses em todo o Pla ne ta ado tam essa
po lí ti ca.

No Bra sil, até 1940, quan do foi san ci o na do o
Có di go Pe nal ain da em vi gor, a ma i o ri da de pe nal era
de 14 anos. Au men ta mos para 18. Ago ra, cor re mos o
ris co de re tro ce der e re to mar uma ide o lo gia pe nal an-
te ri or à Re vo lu ção de 1930.

Na con cep ção de um Esta do mo der no, com pe te 
a ele a res pon sa bi li da de pe los atos pra ti ca dos por um
me nor. Infe liz men te, não é o que acon te ce no Bra sil. E
isso jus ti fi ca, com cer te za, a pre ci pi ta ção de al guns
Co le gas Par la men ta res.

Mais uma vez re to ma rei os da dos da Fun da ção
Ge tú lio Var gas que apon tam a exis tên cia de 22,5 mi-
lhões de me no res de 15 anos aban do na dos nas ruas,
vi ven do da in for ma li da de e con vi ven do, in fe liz men te,
com a mi sé ria. O Esta do bra si le i ro, a des pe i to da re tó -
ri ca e da pro pa gan da ofi ci al do Go ver no de Fer nan do
Hen ri que, faz-se sem pre de cego ante esta re a li da de.

Ora, tra ta-se, re pi to, de uma hor da su pe ri or a
qual quer exér ci to no mun do, pron ta e dis pos ta a fa zer
qual quer co i sa para ga ran tir sua so bre vi vên cia.

Da dos da Se cre ta ria Mu ni ci pal de De sen vol vi -
men to So ci al da Pre fe i tu ra de São Pa u lo dão con ta de
que as gar ras da cri mi na li da de têm avan ça do so bre
as cri an ças de 7 a 14 anos. O nú me ro de aten di men -
tos da que la se cre ta ria, que atua em con jun to com a
2.ª Vara de Infân cia e Ju ven tu de, sal tou 40% des de
1996 e che gou a mais de 100% na fa i xa de até 12
anos de ida de. 

Na ci da de de São Pa u lo, da dos de se tem bro do
ano pas sa do dão con ta de que cer ca de 3,1 mil me no -
res en tre 7 e 14 anos tor na ram-se for ça de tra ba lho
do trá fi co e da pros ti tu i ção, en tre ou tras ati vi da des ilí-
ci tas. A ra zão dis so é que as or ga ni za ções cri mi no sas 
per ce be ram que a me lhor mão-de-obra dis po ní vel é a
de até 12 anos, por que o me nor só é tido como in fra -
tor a par tir des sa ida de.

Antes que a pre ci pi ta ção nos leve a pen sar em
pro ces sar e pu nir es tas cri an ças, con vém ava li ar os
da dos for ne ci dos pelo Nú cleo de Estu dos da Vi o lên -
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cia da con sa gra da Uni ver si da de de São Pa u lo, se-
gun do os qua is a fal ta de em pre go e de pers pec ti vas
de me no res e, con se qüen te men te, de seus pais ou
res pon sá ve is li de ram os fa to res de atra ção dos jo-
vens para o cri me.

Mais que isso, da dos do mes mo Nú cleo de
Estu dos da Vi o lên cia da USP ates tam que os de lin -
qüen tes atu am cada vez mais em ban dos. Enquan to
os atos pra ti ca dos por um ado les cen te iso la da men te
ca í ram de 43% para 30,5%, aque les co me ti dos em
con jun to com um ou mais adul tos au men ta ram de
11,5% para 22,3%, en tre me no res de 12 anos, e de
38 para 44,8% en tre me no res de 12 a 18 anos. Estes
da dos cor res pon dem a uma pes qui sa re a li za da nos
pe río dos de 1988 a 1991 e de 1993 a 1996.

Quer di zer, fica cla ro que o con cur so de me no -
res na prá ti ca de cri mes é po ten ci a li za do pelo agen ci -
a men to de ma i o res. Não há ne nhu ma ra zão im pe ra ti -
va para ima gi nar que a ten dên cia di ag nos ti ca da pelo
Nú cleo de Estu dos da Vi o lên cia da USP te nha se al-
te ra do. 

Se não bas tas sem es ses da dos, cons ta ta mos
que cres ceu bru tal men te nos úl ti mos anos o nú me ro
de as sal tos pra ti ca dos por jo vens e di mi nu iu o de fur-
tos. A fa ci li da de em ob ter ar mas, for ne ci das por adul-
tos, é a ex pli ca ção ób via para esse fato.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te
des sa re a li da de, en ten do que a for ma mais efe ti va e
efi ci en te de com ba ter a cri mi na li da de en tre jo vens e
ado les cen tes, deve ser o ri gor com que o Esta do pu-
ni rá o agen ci a dor, o in ter me diá rio, o adul to que se
vale do con cur so de me no res.

Não bas ta a imo ra li da de do aten ta do con tra a
pro pri e da de ou con tra a vida. O cri me tor na-se ain da
mais he di on do quan do tal ato é pra ti ca do com o con-
cur so de me no res, que nada mais são do que ví ti mas, 
eles tam bém, des sa cri mi na li da de des con tro la da.

É pre ci so agir com fir me za! 
Por isso, em ter mos de mo des ta con tri bu i ção,

apre sen tei um pro je to de lei que agra va rá em um ter-
ço a pena de agen tes que te nham pra ti ca do cri mes
com a par ti ci pa ção de me no res.

Sei que será um ini bi dor da sa nha cri mi no sa
que, in fe liz men te, toma con ta do nos so País. Mas é
um co me ço, até por que a ques tão pe nal não se li mi ta
a me di das de ca rá ter le gis la ti vo, de pen de de uma
abor da gem so ci al mais am pla.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te Mo za ril do Ca-
val can ti, por me ter con ce di do a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 33, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 43, in ci so I, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja como
jus ti fi ca da mi nha au sên cia dos tra ba lhos do Se na do
Fe de ral, no pe río do de 28 de fe ve re i ro a 4 de mar ço
do cor ren te ano, quan do es ta rei sub me ten do-me a
tra ta men to mé di co.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Vas co Fur lan.
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REQUERIMENTO Nº 34, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 43, in ci so II, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do
com o ar ti go 56 da Cons ti tu i ção Fe de ral, au to ri za ção
para li cen ça, pelo pra zo de 120 dias, re la ti vo ao pe río -
do de 5/3 a 2-7-2002, para tra tar de in te res ses par ti -
cu la res.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Vas co Fur lan.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção os re que ri men tos.

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 Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para a con vo ca ção do 2º Su plen te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Os Srs. Se na do res Se bas tião Ro cha, Car los Be zer ra, 
Ro me ro Jucá, Jef fer son Pé res e Vas co Fur lan 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. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr Pre si den te, Sras. e Srs., Se na do res, mi nha in dig -
na ção com re la ção aos ata ques so fri dos pelo povo
ama pa en se é tão for te, que gos ta ria de acres cen tar
ao pro nun ci a men to, fe i to por mim, on tem, em ple ná -
rio, que o Se nhor Edu ar do Reis e o Se nhor Fritz, igua-
lam-se aos ra tos d’água que as sas si na ram o ve le ja -
dor Pe ter Bla ke.

Estes se nho res mu ti la ram a hon ra do povo e do
es ta do do Ama pá, e como ra tos, se ria bo ni to vê-los
pe ram bu lan do pelo chão de uma cela qua dri cu la da,
cer ca da de gra des, de uma de le ga cia de po lí cia, na
mi nha re gião co nhe ci da como “xa drez”.

Mu i to Obri ga do!
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo à tri bu na
para dis cor rer, em dis cur so bre ve, a res pe i to de um
se tor in dus tri al que, até há pou cos anos, re u nia al gu -
mas das em pre sas bra si le i ras de ca pi tal na ci o nal de
ma i or con te ú do tec no ló gi co. Re fi ro-me ao se tor de
au to pe ças.

O se tor de au to pe ças, tra di ci o nal men te no Bra-
sil, des de os pri mór di os da in dús tria au to mo bi lís ti ca
em nos so País, aí pelo fi nal dos anos 50, era do mi na -
do pe las em pre sas de ca pi tal na ci o nal. A po lí ti ca bra-
si le i ra para a in dús tria au to mo ti va sem pre foi a de per-
mi tir o do mí nio das mon ta do ras es tran ge i ras de au to -

mó ve is em nos so mer ca do, ao mes mo tem po em que
re ser va va para as em pre sas na ci o na is o for ne ci men -
to de au to pe ças a es sas mon ta do ras. Gra ças a essa
po lí ti ca, pu de mos ver, ao lon go de qua se qua tro dé-
ca das, o sur gi men to, como dis se, de em pre sas na ci o -
na is de alto con te ú do tec no ló gi co, al gu mas das qua is
che ga ram a ex por tar re gu lar men te para os mer ca dos
dos pa í ses de sen vol vi dos.

Todo esse qua dro mu dou a par tir da im plan ta -
ção de po lí ti cas ne o li be ra is nos anos 90, quan do o
mer ca do bra si le i ro foi aber to in dis cri mi na da men te às
im por ta ções e ao in ves ti men to es tran ge i ro, o que re-
sul tou na que bra ou na ven da de mu i tas em pre sas
na ci o na is de que an tes nos or gu lhá va mos. Esse ce-
ná rio que es tou des cre ven do não é es pe cí fi co da in-
dús tria de au to pe ças, mu i tos ou tros se to res so fre ram
pro fun da e, às ve zes, ir re me diá vel des na ci o na li za -
ção. To da via, pela im por tân cia, pela his tó ria, pela ca-
pa ci da de da in dús tria de au to pe ças bra si le i ra, esse
en re do ma ca bro que lhes aca bo de nar rar é par ti cu -
lar men te dra má ti co.

Em es tu do so bre o se tor de au to pe ças no Bra sil, 
de sen vol vi do pela Esco la Po li téc ni ca da Uni ver si da de 
de São Pa u lo (USP), cu jos pri me i ros re sul ta dos fo ram 
pu bli ca dos em no vem bro do ano pas sa do, fica pa ten -
te o acen tu a do pro ces so de des na ci o na li za ção des sa 
in dús tria. Em uma in dús tria, que até o co me ço dos
anos 90, era pra ti ca men te toda na ci o nal, hoje a com-
po si ção do ca pi tal é a se guin te: 58% da em pre sas
são de ca pi tal na ci o nal – con si de ra das de ca pi tal na-
ci o nal as em pre sas que pos su em mais da me ta de de
seu ca pi tal em mãos de bra si le i ros, – e 42% são de
ca pi tal trans na ci o nal.

Esse é dado gros se i ro, di ga mos as sim, esse
que nos diz que pas sa mos de uma si tu a ção de um
do mí nio ab so lu to do ca pi tal na ci o nal para ou tra em
que esse ca pi tal, de ori gem na ci o nal, min guou para
58% de par ti ci pa ção nes sa in dús tria, po den do esse
ca pi tal na ci o nal, é cer to, ter par ti ci pa ção mi no ri tá ria
de es tran ge i ros. Já é um dado pre o cu pan te. Con tu do,
se for mos so fis ti car a aná li se, como fez o es tu do da
USP, para sa ber em ter mos de ca pa ci ta ção tec no ló gi -
ca e de do mí nio das eta pas mais im por tan tes da in-
dús tria, qual a par ti ci pa ção de na ci o na is e es tran ge i -
ros, che ga mos ao qua dro que pas so a des cre ver.

Caso con si de re mos ape nas as em pre sas de
au to pe ças que for ne cem pe ças ori gi na is e, por tan to,
par ti ci pam da ca de ia de su pri men to de uma mon ta -
do ra, a par ti ci pa ção en tre na ci o na is e trans na ci o na is
fica em 50% para cada: meio a meio. Para ser mais
exa to, 50,5% para as trans na ci o na is. Caso con si de re -
mos ape nas o pri me i ro ní vel de for ne ci men to da ca-
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de ia de pro du ção, aque le que é o mais im por tan te e
agre ga ma i or va lor, pois é com pos to pe las em pre sas
que ven dem di re ta men te para as mon ta do ras, ve mos
que a pre sen ça das trans na ci o na is é pre pon de ran te.
Oi ten ta por cen to das em pre sas trans na ci o na is pes-
qui sa das si tu am-se nes se ní vel, en quan to ape nas
41% das na ci o na is si tu am-se nes se im por tan te ní vel,
com pos to pe las cha ma das sis te mis tas, que for ne cem 
às mon ta do ras sub con jun tos, mó du los ou sis te mas.

No que se re fe re ao sal do da ba lan ça co mer ci al
da in dús tria de au to pe ças, que é ou tro re le van te in di -
ca dor e que de mons tra qual tem sido a di fe ren ça en-
tre im por ta ções e ex por ta ções do se tor, ve ri fi ca-se
que hou ve com ple ta re ver são nos úl ti mos anos. Até
1997, o Bra sil era su pe ra vi tá rio, ex por ta va mais do
que im por ta va au to pe ças. A par tir de 1997, pas sa mos 
a de fi ci tá ri os e te mos sido as sim des de en tão, de
modo cres cen te. Em 2000, ti ve mos dé fi cit de 407 mi-
lhões de dó la res; em 2001, dé fi cit de 528 mi lhões de
dó la res. São da dos do Sin di pe ças, o sin di ca to pa tro -
nal do se tor.

O qua dro da des na ci o na li za ção da in dús tria de
au to pe ças é esse que des cre vi, pin ce la do em suas li-
nhas bá si cas. Um se tor emi nen te men te na ci o nal nas
qua tro úl ti mas dé ca das, em pou cos anos é to ma do de
as sal to pelo ca pi tal es tran ge i ro com a co ni vên cia e
até a aju da do go ver no bra si le i ro. Antes ex por tá va -
mos, ago ra im por ta mos: o que aju da a pi o rar a si tu a -
ção já di fí cil da nos sa Ba lan ça de Pa ga men tos, si tu a -
ção que pode, a qual quer mo men to, nos le var a uma
in de se já vel cri se cam bi al. Antes pro du zía mos tec no -
lo gia aqui; ago ra eles pro du zem tec no lo gia lá e nos
ven dem.

Em ra zão do que dis se aqui hoje, gos ta ria de su-
ge rir que in clu ís se mos a in dús tria de au to pe ças no rol
dos se to res que, ur gen te men te, pre ci sam de que se
faça uma po lí ti ca in dus tri al vol ta da para eles. Uma po-
lí ti ca in dus tri al es pe cí fi ca, fri so bem, que sa i ba ele-
ger os se to res mais es tra té gi cos e di nâ mi cos da eco-
no mia, com am plo efe i to mul ti pli ca dor, como é o caso
do de au to pe ças; um se tor, aliás, vo ca ci o na do tam-
bém para a ex por ta ção, além de para a cri a ção de
em pre gos e de tec no lo gia com po ten ci al de alta agre-
ga ção de va lor.

Sa i ba mos re a gir! Não ace i te mos, pas si va men -
te, as sis tir, de bra ços cru za dos, ao de fi nha men to de
uma in dús tria que já foi si nô ni mo de Bra sil!

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, al gu mas pro vi -
dên ci as to ma das pe los Go ver nos Fe de ral e es ta du a is 

têm tido re sul ta dos po si ti vos para mu i tos Esta dos que
po dem, com an te ce dên cia, pre ver gas tos e apli ca -
ções de re cur sos pú bli cos. É o caso do Pla no de Apli-
ca ção dos Re cur sos do FNO – Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor te, a ser se gui do pelo Esta-
do de Ro ra i ma no cor ren te ano.

Com a co o pe ra ção do Basa – Ban co da Ama zô -
nia, da Se cre ta ria Espe ci al do Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal, de li de ran ças mu ni ci pa is e es ta du a is e
de re pre sen tan tes de di ver sos seg men tos pro du ti vos
do Esta do, foi pos sí vel ajus tar o Pla no às re a is ne ces -
si da des de Ro ra i ma. A par ti ci pa ção do Dr. Antô nio
Da mião de Ara ú jo, da Se cre ta ria de Pla ne ja men to do
Esta do, foi útil no es cla re ci men to das es tra té gi as po lí -
ti cas que o Go ver no es ta du al vem ado tan do com o in-
tu i to de pro mo ver o de sen vol vi men to da re gião.

A pre sen ça do Basa per mi tiu o es ta be le ci men to
de par ce ri as com os di ver sos ato res so ci a is, pú bli cos
e pri va dos, do Esta do, fa ci li tan do uma ação in te gra da
nas ques tões de de sen vol vi men to, pas san do pela im-
plan ta ção da in fra-es tru tu ra so ci o e co nô mi ca, pela
for mu la ção de po lí ti cas de ciên cia e tec no lo gia e pela
pre ser va ção am bi en tal.

De fi ni das as pri o ri da des se to ri a is e es pa ci a is a
se rem fi nan ci a das pelo FNO, o Esta do pôde, fi nal -
men te, par tir para a apli ca ção dos re cur sos des ti na -
dos ao ano 2002. Assim, o se tor ru ral dará aten ção
es pe ci al à pro du ção de grãos de ar roz, mi lho e soja;
ao de sen vol vi men to da fru ti cul tu ra, com a in tro du ção
de me lho ri as nas plan ta ções de me lan cia, ba na na,
man ga, caju, coco, ma mão, ma ra cu já, ci trus, cas ta -
nha-do-pará, cu pu a çu, ace ro la, açaí e aba ca xi; à pis-
ci cul tu ra; à pro du ção da man di o ca e ao cres ci men to
da pe cuá ria. 

Já o se tor in dus tri al ocu par-se-á prin ci pal men te
do de sen vol vi men to mo ve le i ro e de be ne fi ci a men to
da ma de i ra; da agro in dús tria, que pode au men tar a
pro du ção de ra ção e fa zer cres cer o be ne fi ci a men to
de grãos, pol pa de fru ta e ami do; do tu ris mo e do eco-
tu ris mo. Fi nal men te, o se tor co mér cio e ser vi ços cu i -
da rá de em pre en di men tos de au to pe ças e pres ta ção
de ser vi ços au to mo ti vos; dos co mér ci os va re jis ta e
ata ca dis ta de gê ne ros ali men tí ci os e de ma te ri al de
cons tru ção; da mo der ni za ção do co mér cio de con fec -
ções e cal ça dos e da aqui si ção de má qui nas e im ple -
men tos agrí co las. 

Embo ra re du zi dos, os re cur sos do FNO para
alo ca ção em Ro ra i ma no ano de 2002 – R$ 55,1 mi-
lhões –, po de rão be ne fi ci ar a eco no mia do Esta do no
au men to do va lor agre ga do bru to es ta du al, na ar re ca -
da ção de im pos tos e ta xas, na opor tu ni da de de em-
pre go e na ocu pa ção de mão-de-obra. As ati vi da des
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vol ta das para a agri cul tu ra po dem di mi nu ir o êxo do
ru ral, es ti mu lan do a per ma nên cia do ho mem no cam-
po.

A ren da real do pro du tor po de rá ter um acrés ci -
mo da taxa de lu cro e se rão cri a das opor tu ni da des
para a uti li za ção de mão-de-obra dos mem bros das
fa mí lia dos mini ou pe que nos pro du to res. Os con su -
mi do res se rão be ne fi ci a dos com a me lho ria do pa-
drão ali men tar. 

Para pre ser va ção do meio am bi en te, se rão alo-
ca dos re cur sos na re cu pe ra ção de áre as al te ra das,
com o uso de tec no lo gi as apro pri a das. Me di das se rão 
to ma das para im pe dir o des ma ta men to de sor de na do
e o Go ver no pre ten de de sen vol ver o Esta do de for ma
eco nô mi ca e eco lo gi ca men te sus ten tá vel.

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ini ci ar
este ano le gis la ti vo re per cu tin do o cla mor dos bra si le -
i ros de to das as clas ses e re giões con tra a gi gan tes ca 
es pi ral de cri mi na li da de e vi o lên cia que não pára de
ater ro ri zar a so ci e da de e en san güen tar o país.

Os tra u mas pro vo ca dos re cen te men te pe las
exe cu ções do pre fe i to de San to André, Cel so Da ni el;
do pro mo tor de Jus ti ça mi ne i ro Fran cis co José Lins
do Rêgo; e pelo se qües tro do pu bli ci tá rio Was hing ton
Oli vet to – este, fe liz men te, li ber ta do com vida após
dois me ses de ca ti ve i ro – fun ci o na ram como a gota
que fez trans bor dar o cá li ce da pa ciên cia de um povo
cuja mas sa de ci da dãos co muns du ran te anos a fio
nos vi nha amar gan do as afi li a ções e os hor ro res ago-
ra com par ti lha dos por mem bros das eli tes po lí ti ca,
em pre sa ri al e dos for ma do res de opi nião.

Os nú me ros des sa ver da de i ra epi de mia não po-
de ri am ser pi o res. Bo go tá já ce deu a São Pa u lo o trá-
gi co pri me i ro lu gar como ca pi tal mun di al do ho mi cí -
dio. No ano pas sa do, a taxa de as sas si na dos da ca pi -
tal co lom bi a na che gou a 34,8 por 100 mil ha bi tan tes,
con tra um ín di ce de 57,4 na ma i or me tró po le bra si le i -
ra.

Nes se meio tem po, os se qües tros avan ça ram
em rit mo ex po nen ci al. De acor do com da dos da Se-
cre ta ria Esta du al de Se gu ran ça Pú bli ca, as 13 ocor-
rên ci as de 1999, trans for ma ram-se em 39 no ano se-
guin te, até sal ta ram para os ina cre di tá ve is 251 de
2001! E olhem que tais ci fras não in clu em a nova pra-
ga dos se qües tros-re lâm pa go, per pe tra dos por uma
ralé de ban di dos mu ni dos tão-so men te de al gu mas
ar mas, um car ro e um bar ra co, con tra ví ti mas de clas-
se mé dia, mi cro em pre sá ri os, ou mes mo tra ba lha do -

res, en vol ven do res ga tes que va ri am en tre 500 e 20
mil re a is.

O pior, Sr. Pre si den te, é que, in de pen den te men -
te da mo da li da de cri mi no sa, es ti ma-se que os da dos
ofi ci a is dis po ní ve is re pre sen tem uma mo des ta par ce -
la de 20% do to tal real de ocor rên ci as.

Seja por que a ”ban da po dre“ das po lí ci as re ce -
be pro pi na para aco ber tar os ba rões do trá fi co de ar-
mas e de dro gas; ou por que a de sar ti cu la ção ins ti tu ci -
o nal e a ri va li da de cor po ra ti va im pe dem que as po lí ci -
as mi li tar e ci vil (res pec ti va men te en car re ga das da vi-
gi lân cia os ten si va e das pro vi dên ci as in ves ti ga ti vas)
par ti lhem in for ma ções e unam efi caz men te suas for-
ças; ou, ain da, por que a má qui na da Jus ti ça Pe nal
per ma ne ce em per ra da e o caos da su per po pu la ção
car ce rá ria é a re gra ab so lu ta, o fato é que, de cada
100 de li tos gra ves, ape nas 24 sus pe i tos são pre sos;
so men te 2,5% dos au to res de ho mi cí di os são des co -
ber tos; e ri dí cu lo 1% dos con de na dos paga até o fim
sua dí vi da para com a so ci e da de.

Nin guém se ad mi re, por tan to, de que uma ci da -
da nia cada vez mais des cren te de sis ta de for ma li zar
suas que i xas.

A im pu ni da de daí re sul tan te só pode mes mo es-
ti mu lar a ex plo são do cri me, a cada mês, a cada se-
ma na, a cada dia.

Não é pre ci so ser um ex po en te da cri mi no lo gia
para per ce ber que as pro pos tas de alon ga men to das
pe nas ou de in cor po ra ção de no vas mo da li da des à
lis ta dos de li tos he di on dos, fe bril men te des fral da das
como pa na céi as em mo men tos de ses pe ra dos como
este, de pou co ou nada va le rão para so lu ci o nar o pro-
ble ma. De que adi an ta uma lon ga pena se é pe que -
nís si ma a pro ba bi li da de de o cri mi no so vir a cum-
pri-la?

Enquan to os be ne fí ci os da de lin qüên cia fo rem
tão pal pá ve is e os cus tos do cas ti go tão ra re fe i tos, os
ne gó ci os do ”Cri me S/A“ se gui rão cres cen do prós pe -
ros e im per tur bá ve is.

No en tan to, Sr. Pre si den te, a ques tão as su me
de vez a for ma de um pe sa de lo kaf ki a no quan do nos-
sa ima gi na ção mais de li ran te vi si ta, por um áti mo, a
hi pó te se utó pi ca do fim da im pu ni da de, do dia para a
no i te! Sim, por que onde jo gar esse con tin gen te de
sen ten ci a dos, enor me men te acres ci do, se os pre sí di -
os con ti nu am su per lo ta dos, ver da de i ras uni ver si da -
des do cri me, eta pa cul mi nan te de uma tra je tó ria so-
ci o pa to ló gi ca que co me ça nos ”jar dins de in fân cia“
das ine nar rá ve is Fe bens?!? Dali, além das re gu la res
e san gren tas re be liões in cen di a das por au da ci o sos
”co man dos“, só se pode es pe rar mes mo a re pro du -
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ção am pli a da do ban di tis mo me di an te o con ví vio pro-
mís cuo de fa cí no ras de al tís si ma pe ri cu lo si da de com
de lin qüen tes pri má ri os, em sua ma i o ria ain da pas sí -
ve is de re a bi li ta ção se ao me nos exis tis se um pro gra -
ma de pe nas al ter na ti vas dig no des te nome...

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao povo
tan to se lhe dá se a pre sen te onda de cri mes é um
pro ble ma ads cri to à ór bi ta fe de ral, es ta du al, ou mu ni -
ci pal; se os as sas si nos de Cel so Da ni el e de ou tro
pre fe i to pe tis ta, Antô nio da Cos ta San tos (o To ni nho
do PT), de Cam pi nas, ou os se qües tra do res de Was-
hing ton Oli vet to ti ve ram mo ti va ções po lí ti co-ide o ló gi -
cas ou me ra men te pe cu niá ri as; se a re pres são e a
pre ven ção da vi o lên cia de lin qüen te são ta re fas da
PM ou da Po lí cia Ci vil.

A so ci e da de já faz mu i to mais do que se ria ra-
zoá vel para a pró pria so bre vi vên cia com pe ti ti va da
eco no mia na ci o nal, per mi tin do a ex tra ção de mais de
um ter ço do que pro duz com o suor do seu ros to, sob
a for ma de uma es ton te an te pa nó plia de im pos tos, ta-
xas e con tri bu i ções.

O povo, mi nhas se nho ras e meus se nho res, exi-
ge do po der pú bli co – e aqui me re fi ro às três es fe ras
e aos três ní ve is de go ver no – a pura e sim ples res ta -
u ra ção do mais ele men tar dos di re i tos hu ma nos, o di-
re i to de vi ver, tra ba lhar, es tu dar, ir e vir em paz a qual-
quer hora no dia ou da no i te; o di re i to à tran qüi li da de
no lar; o di re i to de re con quis tar as vias pú bli cas, pri va -
ti za das por gan gues de as sal tan tes, qua dri lhas de se-
qües tra do res e exér ci tos de nar co tra fi can tes.

Quem es ti ver sin ce ra men te pre o cu pa do com o
ple i to des te ano de ve rá com pre en der que a na ção
não to le ra mais o ”jogo de em pur ra“ que está des mo -
ra li zan do o de ba te so bre a se gu ran ça pú bli ca nes te
país.

Co me ce mos por ana li sar a par ce la de res pon -
sa bi li da de que cabe ao Exe cu ti vo fe de ral. Ela não é
pe que na; afi nal, vi ve mos sob re gi me pre si den ci a lis ta, 
for te men te en ra i za do nas tra di ções de uma cul tu ra
po lí ti ca cen tra li za do ra.

O que tem fe i to o go ver no fe de ral di an te des ta
avas sa la do ra maré de de lin qüên cia? Mu i to pou co,
além de re a gir por es pas mos sem pre que a epi de mia
atin ge no vos e ma i o res au ges e cap tu ra as man che -
tes da mí dia, co bran do pro vi dên ci as ur gen tes.

Se não, ve ja mos: em me a dos de 2000, o se-
qües tro de um ôni bus no Rio, cujo des fe cho foi o bár-
ba ro as sas si na to de uma jo vem pas sa ge i ra, mo ti vou
o lan ça men to do pri me i ro Pla no Na ci o nal de Se gu -
ran ça Pú bli ca, anun ci a do com pom pa e cir cuns tân cia
pelo Pa lá cio do Pla nal to e o Mi nis té rio da Jus ti ça. Me-

nos de um ano de po is, uma re be lião em sé rie dos pre-
sí di os pa u lis tas en se jou a ”se gun da edi ção“ des se
mes mo pla no.

Ago ra, que o go ver no aca ba de di vul gar uma
”ter ce i ra edi ção“, cabe uma ava li a ção, por mí ni ma
que seja, dos re sul ta dos al can ça dos pe las duas an te -
ri o res.

Ora, os nú me ros da exe cu ção or ça men tá ria
mos tram que os com pro mis sos so le nes com a tran-
qüi li da de do ci da dão em pa li de cem quan do um va lor
mais alto se ale van ta, no caso o cum pri men to mi nu -
den te do ar ro cho re ces si vo acer ta do com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Assim, no ano pas sa do, as des pe sas da Se gu -
ran ça Pú bli ca fi ca ram aquém do pro gra ma do. Se o
Orça men to Ge ral da União pre via 2,5 bi lhões de re a is
para o se tor, ape nas 1,85 bi lhão foi em pe nha do e
tão-so men te 1,6 bi lhão aca bou sen do pago. Um elen-
co de pro vi dên ci as des ti na das à pre ven ção do cri me
or ga ni za do – aque las mes mas ini ci a ti vas que vol tam
a ser ve de tes na ver são 2002 do pla no, a exem plo de
sis te mas de in te li gên cia ba se a dos em alta tec no lo gia
de pro ces sa men to e trans mis são de da dos in ter li gan -
do as po lí ci as es ta du a is e a po lí cia fe de ral – em 2001,
ape sar dos 16,7 mi lhões de re a is pre vis tos, ti ve ram
em pe nha dos 8,3 mi lhões, ou me nos que a me ta de.
Mi nús cu la par ce la de 464 mil re a is foi gas ta no re e -
qui pa men to das po lí ci as ro do viá ri as (pri o ri da de ab-
so lu ta no com ba te à ex plo são do rou bo de car gas nas
es tra das), ante os 12,2 mi lhões que ha vi am sido or ça -
dos.

Qu an to ao po li ci a men to co mu ni tá rio, Sr. Pre si -
den te, fa tor de ci si vo nos pro je tos vi to ri o sos de re du -
ção da cri mi na li da de em vá ri os pa í ses do mun do de-
sen vol vi do, de uma do ta ção ori gi nal de 140,4 mi lhões
de re a is, 9 mi lhões fo ram re ma ne ja dos para ou tras ru-
bri cas; 80,2 mi lhões fo ram em pe nha dos; e so men te
62,4 mi lhões fo ram pa gos.

Vale acres cen tar que, na fa mo sa lis ta de 52 pro-
je tos que o go ver no es co lheu para mar car os úl ti mos
dois anos da pre si dên cia Fer nan do Hen ri que Car do -
so, ape nas um se re fe re à Se gu ran ça Pú bli ca e está
or ça do em 947,16 mi lhões de re a is, do to tal de 67,2
bi lhões, des ti na do ao cha ma do Avan ça Bra sil.

A meu ver, con tu do, esse sis te má ti co sub fi nan -
ci a men to não é se quer o prin ci pal obs tá cu lo à con cre -
ti za ção das in ten ções go ver na men ta is. Mu i to mais
gra ve que a de fi ciên cia quan ti ta ti va de re cur sos me
pa re ce ser a fal ta de um rumo de fi ni do, a au sên cia de
uma ori en ta ção es tra té gi ca.
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Afi nal, quem con fun de um pla no com um rol de
de se jos bem-in ten ci o na dos, mon ta do de afo ga di lho
em res pos ta à tra gé dia da hora, na ten ta ti va de apa zi -
guar o cla mor da opi nião pú bli ca, até que in ci den tes
do més ti cos ou in ter na ci o na is de ou tra or dem des vi -
em mais uma vez sua aten ção, quem faz isso – re pi to
– pode até pas sar ”de ras pão“ no ves ti bu lar de mar ke -
ting po lí ti co, mas será ina pe la vel men te re pro va do em
qual quer tes te de pla ne ja men to, com suas exi gên ci as 
bá si cas de me tas es pe cí fi cas, do ta ções su fi ci en tes,
pra zos ri go ro sos e cri té ri os ob je ti vos de men su ra ção
dos re sul ta dos.

Em um ní vel mais pro fun do, es tru tu ral, pen so
que o go ver no não de ve ria des ven ci lhar-se de uma
au to crí ti ca, re co nhe cen do que exis te, sim, uma sim bi -
o se en tre a cur va as cen den te da cri mi na li da de e o
grá fi co de es tag na ção e cres ci men to me dío cre do
Pro du to Inter no Bru to nos úl ti mos sete anos, o que
agra vou o ce ná rio com ta xas de de sem pre go iné di tas
em ci da des in dus tri a is como São Pa u lo, Cam pi nas e
os mu ni cí pi os do cha ma do ABC, hoje mer gu lha das
em um in fer no de vi o lên cia e in se gu ran ça. Não se tra-
ta, eu in sis to, de mera co in ci dên cia. Des de que o Sr.
Fer nan do Hen ri que Car do so as su miu o Mi nis té rio da
Fa zen da a con vi te de Ita mar Fran co até hoje, a ren da
per ca pi ta exi biu um tí mi do cres ci men to mé dio de
1,36% ao ano, pou co mais da me ta de da taxa ve ri fi ca -
da no per to do 1965/1999. Isso acres cen tou 3,7 mi-
lhões de pes so as ao es to que na ci o nal de de sem pre -
ga dos, que ago ra en cos ta na mar ca re cor de de 8 mi-
lhões de ho mens e mu lhe res sem tra ba lho.

Nos seis anos en tre 1993 e 1999, en quan to a
taxa de de sem pre go aber to au men tou 53,2%, a ren-
da per ca pi ta li mi tou-se a cres cer 11,6%.

Obvi a men te, não pro po nho ne nhu ma as so ci a -
ção sim plis ta e me câ ni ca en tre o ”eco nô mi co“ e o ”so-
ci al“. Incor rer nes sa fa lá cia nos con du zi ria ao ra ci o cí -
nio ab sur do e in jus to de que todo po bre é um la drão
ou as sas si no em po ten ci al, quan do sa be mos que, na
re a li da de, o ci da dão mais hu mil de, mo ra dor da pe ri fe -
ria de sas sis ti da, é a ví ti ma mais pro vá vel e fre qüen te
do ban di tis mo de sen fre a do, já que não pode pro te -
ger-se da vi o lên cia atrás das cer cas ele tri fi ca das de
con do mí ni os ex clu si vos ou da blin da gem de car ros
lu xu o sos.

Qu e ro tão-so men te in di car, Sr. Pre si den te, que
o co lap so das ex pec ta ti vas de as cen são so ci o e co nô -
mi ca e pro fis si o nal de mi lhões de jo vens bar ra dos na
en tra da do mer ca do de tra ba lho, em con ju ga ção com
os va lo res aqui si ti vos e ma te ri a lis tas ob ses si va men te 
dis se mi na dos pela pu bli ci da de, cons ti tui in gre di en te
do nos so caos co ti di a no, por me nos dis pos to que o

go ver no se mos tre a re co nhe cer a con tri bu i ção do
mo de lo eco nô mi co vi gen te para esse ve ne no so cal do 
de cul tu ra.

Mas qual! O pre si den te pre fe re na ve gar ao lar go 
des sa dis cus são, lan çan do a cul pa no Con gres so Na-
ci o nal. É a omis são pre me di ta da no fe i tio da que le
”jogo de em pur ra“ que há pou co re fe ri.

No apa ra to so even to da ina u gu ra ção de dois
cen tros in te gra dos de ope ra ções de se gu ran ça (Ci-
ops) em ci da des do vi o len to en tor no do Dis tri to Fe de -
ral, Sua Exce lên cia que i xou-se da pa ra li sia de ci só ria
do par la men to, de sa fi an do-o a vo tar, a to que de ca i -
xa, seis de ze nas de pro je tos de lei e emen das cons ti -
tu ci o na is ati nen tes à se gu ran ça pú bli ca. (Aliás, quem
ele ge 60 ”pri o ri da des“ de mons tra que ig no ra até mes-
mo por onde co me çar...).

Cu ri o so! O go ver no dis põe de con for tá vel ma i o -
ria nas duas Ca sas, a qual com ra rís si mas ex ce ções
sem pre lhe ga ran tiu vi tó ri as es ma ga do ras nas vo ta -
ções dos úl ti mos sete anos. Por que essa ma i o ria não
foi aci o na da até ago ra para ata car um pro ble ma cuja
pri o ri da de é con sen so an ti go na so ci e da de bra si le i -
ra?

Mas, há pe que nos ges tos mu i to mais re ve la do -
res da sin ce ri da de – ou in sin ce ri da de – dos go ver -
nan tes do que mi lha res de elo qüen tes dis cur sos. Ao
fim da que la mes ma ce ri mô nia em que o Pre si den te
da Re pú bli ca ata cou a inér cia con gres su al e enal te -
ceu as vir tu des da ação e da ”von ta de po lí ti ca“ no
com ba te ao cri me, os jor na lis tas que ali per ma ne ce -
ram des co bri ram que o cen tro de uni fi ca ção do tra ba -
lho das po lí ci as mi li tar e ci vil não pas sa va de um ce-
ná rio, des mon ta do pou cas ho ras de po is. Com pu ta do -
res e ou tros equi pa men tos fo ram dali le va dos de vol ta 
às de le ga ci as, quar téis e ba ses do cor po de bom be i -
ros que os ha vi am em pres ta do... Sem co men tá ri os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os go ver -
nos dos Esta dos tam bém ade ri ram ale gre men te ao
”jogo de em pur ra“ – e não ape nas nes sa área, como
re ve la o re cen te bate-boca en tre Anthony Ga ro ti nho e
o mi nis tro da Sa ú de José Ser ra acer ca da res pon sa -
bi li da de fe de ral ou es ta du al so bre o mos qui to da den-
gue, en quan to a po pu la ção flu mi nen se so fre com a
pior epi de mia da úl ti ma dé ca da.

No to can te à se gu ran ça pú bli ca, os se nho res
go ver na do res de can tam em pro sa e ver so a uni fi ca -
ção das po lí ci as, o que, so men te no es ta do de São
Pa u lo, tra ria uma eco no mia anu al de 250 mi lhões de
re a is. Mas, até ago ra, nin guém de mons trou co ra gem,
vi são e von ta de su fi ci en tes para ti rar a idéia do pa pel.
Afi nal, para que, se é mais fá cil, no va men te, em pur rar 
a cul pa para o Con gres so?...
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Não que ro con clu ir mi nha fala, Sr. Pre si den te,
sem de i xar bem cla ro que nós, par la men ta res, te mos
sé ri as res pon sa bi li da des no en fren ta men to da ques-
tão e que, para bem cum pri-las, de ve mos an tes que
tudo, cal çar as san dá li as da hu mil da de numa sin ce ra
au to crí ti ca.

Re co nhe ça mos, pois, que as cer ca de 245 pro-
po si ções em tra mi ta ção nes te Se na do e na Câ ma ra
dos De pu ta dos não se li mi tam a re fle tir o ter ror e a in-
se gu ran ça que to mam con ta do povo. Essa pro fu são
de pro pos tas, de sa for tu na da men te, é tam bém sin to -
má ti ca das dis pu tas en tre lob bi es cor po ra ti vis tas dos
di ver sos seg men tos po li ci a is que, não raro, mos-
tram-se mais pre o cu pa dos con si go pró pri os do que
com o bem co mum.

Cla ro que o po li ci al pre ci sa ser con dig na men te
re mu ne ra do e tam bém con tar com be ne fí ci os adi ci o -
na is de as sis tên cia à sa ú de, à edu ca ção e à ha bi ta -
ção para si e sua fa mí lia, com pa tí ve is com as enor-
mes exi gên ci as fí si cas e psí qui cas da mis são exer ci -
da.

O que ques ti o no é que uma pre ci o sa pro por ção
de 20% do efe ti vo das PMs per ma ne ça nos quar téis
em fun ções bu ro crá ti co-mi li ta res, quan do nun ca foi
tão pre men te a ne ces si da de de po lí cia nas ruas.

O que la men to é a dis pa ri da de en tre os ven ci -
men tos de ofi ci a is e de le ga dos, de um lado, e os ma-
gros pro ven tos de pra ças e in ves ti ga do res, de ou tro.

O que con de no são as ri va li da des e ci u me i ras
que con so mem tem po e ener gia pre ci o sos, en quan to, 
bem o lem bra a ex-de pu ta da San dra Ca val can ti, em
ins pi ra do ar ti go no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, o ci-
da dão con ti nua ca ren te ”de uma rede de lo ca is de fá-
cil aces so, aber tos dia e no i te, para que i xas e re cla -
ma ções, re gis tros de ocor rên ci as ou de nún ci as gra-
ves, pa ra le la men te a um po li ci a men to os ten si vo e in-
ten si vo [...], uni for mi za do ou à pa i sa na, re pri min do [e
pre ve nin do] rou bos, fur tos, agres sões, des res pe i to às
leis, aten ta dos ao pu dor, pre ju í zos ao pa tri mô nio, pú-
bli co ou pri va do, prá ti ca de ati vi da des ile ga is, de sor -
dens“, e as sim por di an te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a de ci são
dos pre si den tes do Se na do, Ra mez Te bet, e da Câ-
ma ra, Aé cio Ne ves, de cons ti tu ir co mis são es pe ci al
mis ta para exa mi nar, clas si fi car, sis te ma ti zar e or de -
nar pri o ri ta ri a men te os PLs e PECs re la ti vos à Se gu -
ran ça Pú bli ca, mos tra que o Con gres so Na ci o nal nun-
ca es te ve tão dis pos to a dar uma res pos ta efi caz e
sin ce ra aos re cla mos do povo.

De ago ra em di an te, que Deus e nos sa cons-
ciên cia cí vi ca e mo ral nos ins pi rem no cum pri men to

des sa im por tan tís si ma e ina diá vel ta re fa, to man do o
in te res se pú bli co por ex clu si vo cri té rio das nos sas de-
li be ra ções, sem cair no can to de se re ia do cor po ra ti -
vis mo, nem ce der à ten ta ção des mo ra li za do ra e su i ci -
da do ”jogo de em pur ra“.

Mu i to obri ga do.
O SR. VASCO FURLAN (Blo co/PPB – SC) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mem bros Re pre -
sen tan tes de cen te nas de Asso ci a ções Co mer ci a is e
Indus tri a is do País e Pre si den tes de Fe de ra ções es-
tão hoje Bra sí lia re u ni dos no XII Con gres so Bra si le i ro
da Con fe de ra ção das Asso ci a ções Co mer ci a is do
Bra sil (CACB).

Den tre os di ver sos te mas dis cu ti dos des ta ca-se
o da re for ma tri bu tá ria que há anos vem se ar ras tan -
do de vi do à fal ta de um con sen so so bre a me lhor for-
ma de vi a bi li zá-la.

Como se sabe, a com ple xi da de e ina de qua ção
do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal vêm cri an do uma sé rie
de bar re i ras prá ti cas e ju rí di cas para o in cre men to da
pro du ção e au men to das ex por ta ções bra si le i ras.

Como tem sido sa li en ta do por to dos os seg men -
tos pro du ti vos do País e pelo Con gres so da CACB, a
ex por ta ção é o ca mi nho da so bre vi vên cia e con di ção
sine qua non para o equi lí brio de nos sa ba lan ça co-
mer ci al.

A re for ma tri bu tá ria não pode ser pro du zi da na
for ma de uma ”col cha de re ta lhos“, onde são fe i tas
mo di fi ca ções su per fi ci a is sem ata car os pro ble mas
de fun do que pre ju di cam a pro du ti vi da de e com pe ti ti -
vi da de dos pro du tos bra si le i ros no mer ca do in ter no e
in ter na ci o nal.

Um dos ma i o res pro ble mas de cor ren tes de nos-
sa le gis la ção tri bu tá ria é a one ro si da de de nos sa pro-
du ção por uma car ga fis cal qua se in su por tá vel.

Enquan to a ma i o ria dos pa í ses pro cu ram sub si -
di ar os pro du tos de sua pa u ta de ex por ta ção, os nos-
sos ex por ta do res não têm re ce bi do as fa ci li da des
pre ten di das para me lhor com pe tir.

Ou tra pre o cu pa ção ma ni fes ta da pe los pre sen -
tes ao XII Con gres so da CACB é a for ma de vi a bi li za -
ção das ex por ta ções por par te dos mi cro e pe que nos
em pre sá ri os e aces so ao Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID). Esta re i vin di ca ção é de em-
pre sá ri os de todo o Bra sil li ga dos a 2038 as so ci a ções 
co mer ci a is, agrí co las e in dus tri as, que par ti ci pam do
Even to.

O pa pel do mi cro e pe que no em pre sá rio nas ex-
por ta ções bra si le i ras, da mes ma for ma, vem re ce -
ben do aten ção es pe ci al de par te dos or ga ni za do res
do Even to.
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Não so men te o seg men to ex por ta dor deve ser
be ne fi ci a do pela re for ma tri bu tá ria. Nos sa pro du ção
agrí co la e to dos os seg men tos em pre sa ri a is es pe ram 
an si o sos por um sis te ma tri bu tá rio jus to e que vi a bi li -
ze o de sen vol vi men to na ci o nal, ge ran do ri que za, em-
pre gos, ten do tudo isto, como con se qüên cia, mais
jus ti ça so ci al.

Vol tan do à pa u ta do Con gres so da que la Con fe -
de ra ção, os de ba tes e pro pos tas a se rem dis cu ti das,
vi sam che gar a um pré-con sen so quan to às pro pos -
tas re la ti vas à de so ne ra ção fis cal e à re for ma tri bu tá -
ria, já que duas ver ten tes vem sen do ana li sa das na
Câ ma ra e no Se na do, ori gi ná ri as de pro je tos de lei de
au to ria dos de pu ta dos Mar cos Cin tra e Ger ma no Ri-
go to, além das po si ções de fen di das pelo De pu ta do
Del fim Net to, que es ta rão par ti ci pan do do de ba te so-
bre o tema ”Como Vi a bi li zar a Re for ma Tri bu tá ria“.

Oxa lá, se en con tre o me lhor ca mi nho para que o
Bra sil se li ber te de amar ras que ain da obs ta cu li zam
seu de sen vol vi men to em mol des de pri me i ro mun do.

Apro ve i tan do, Sr. Pre si den te, pro po nho à Mesa
o en vio de cum pri men tos à Pre si dên cia e or ga ni za do -
res des se im por tan te even to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
art. 353, pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 3, 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 55, de 2002, Re la tor ad hoc:
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que apro va a ”Pro gra -
ma ção Mo ne tá ria para o 1º tri mes tre do ano de
2002“.

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 DO SENADO
Nº 137, DE 1992

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 172, I, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 137, de 1992, de au to ria do Se na dor Almir
Ga bri el, que fixa nor mas de for ma ção de re cur sos hu-
ma nos na área de sa ú de, re gu la men tan do o in ci so III
do art. 200 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re ce res:
– pro fe ri do em Ple ná rio, Re la tor Se na dor Lu cí -

dio Por tel la, em subs ti tu i ção à Co mis são de Assun tos 
So ci a is, fa vo rá vel;

– sob nº 343, de 1995, da Co mis são de Assun-
tos So ci a is (so bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio), Re la -
tor: Se na dor Lu cí dio Por tel la, fa vo rá vel; e

– sob nº 128, de 1999, da Co mis são de Edu ca ção
(em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to nº 917, de
1995), Re la tor: Se na dor Joel de Hol lan da, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 2 e 3-CE, que apre sen ta.

– 3 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re cur so nº 24, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 184, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin-
do Por to, que dis põe so bre a re gu la men ta ção da pro-
fis são Ce ri mo ni a lis ta e suas cor re la tas, cria o Con se -
lho Fe de ral e os Con se lhos Re gi o na is, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.159, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral, fa-
vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Wal-
deck Orne las e Mo re i ra Men des, e abs ten ção do Se-
na dor Tião Vi a na.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 315, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 315, de 2001 (nº 739/2000, 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 Mon ta nhês FM
Sté reo 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 Cam-
pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do
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Pa re cer sob nº 1.309, de 2001, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or, com
abs ten ções do Se na dor Ge ral do Cân di do e da Se-
na do ra Ma ri na Sil va.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 385, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 385, de 2001 (nº 995/2001, 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 Rá dio Li ber da de FM – Ra di o li ber 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ita qui, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 42, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
721, de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do o
de sa pen sa men to do Pro je to de Re so lu ção nº 57, de
2001, do Pro je to de Re so lu ção nº 81, de 1999, a fim
de que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 747, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº

747, de 2001, do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
so li ci tan do que se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 216, de 1999 e 271, de 2000, que tra-
mi tam em con jun to.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 748, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
748, de 2001, do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
so li ci tan do que se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co-
mis são de Edu ca ção, os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 216, de 1999 e 271, de 2000, que tra mi tam em
con jun to.

– 9 –

REQUERIMENTO Nº 749, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
749, de 2001, do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
so li ci tan do que se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co-

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os Pro-
je tos de Lei do Se na do nºs 216, de 1999 e 271, de
2000, que tra mi tam em con jun to.

– 10 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36
mi nu tos.)

(OS 10978/02)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA,
NA SESSÃO DO DIA 14 DE JUNHO DE
2000, QUE SE REPUBLICA PARA QUE
DELE CONSTEM AS REVISÕES FEITAS
PELO ORADOR.

HOMENAGEM DO SENADO FEDERAL
AO  JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, quan do me ins cre vi para esta ho-
me na gem que o Se na do pres ta a Car los Cas tel lo
Bran co, con fes so que fi quei pre o cu pa do. Pri me i ro, pelo
pra zer, a mis são e o de ver de fa lar so bre ele, o Cas te li -
nho, e so bre os nos sos tem pos em Te re si na, Belo Ho ri -
zon te e Bra sí lia. Se gun do, por que não pro cu ra va tan to
apro xi mar-me dele. Não nos bu li ço sos tem pos da ju ven -
tu de, no Li ceu Pi a u i en se, em Te re si na, onde pro du zía -
mos nos sos pe que nos e in fla ma dos jor na is es tu dan tis,
mas nos es pe ran ço sos e ár du os tem pos de Mi nas e de
Bra sí lia. Te mia-o – no Rio e em Bra sí lia – pela sua se ve -
ri da de pro fis si o nal, pelo re ce io de que pu des se ima gi -
nar al gum de se jo meu de – pela li de ran ça po lí ti ca e a di-
re ção par ti dá ria que exer cia em Mi nas e no pla no na ci o -
nal – apa re cer nas co lu nas que as si na va nos gran des
jor na is de Mi nas e do País. Di gam-me, se nho res, quem
não de se ja va al gum es pa ço, por me nor que fos se, na
Co lu na do Cas tel lo?! 

Cre io que a mes ma ori gem ter re na, lá no Pi a uí
dis tan te, acres ci da de ou tros bens co muns, so bre tu -
do o sen ti men to de Mi nas, en car na do em nos sa for-
ma ção, pro du ziu cer ta iman ta ção en tre nós. São es-
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ses tra ços co muns que nos apro xi ma ram e se in clu í -
ram, que ro crer, em nos sas in cli na ções pes so a is, ja-
ma is trans pa re ci das em seus tex tos. 

Te le fo nei a Élvia Lor de lo Cas tel lo Bran co, sua
es po sa, no Rio, di zen do-lhe que de se ja va fa lar nes te
dia, nes ta tri bu na, aqui no Se na do. E ela logo me dis-
se que acha va a idéia óti ma, até por que Mi nas, de po -
is que Cas tel lo fa le ceu, ain da não se pro nun ci a ra so-
bre a sua me mó ria, so bre a sua tra je tó ria de vida. Ele
– que se for ma ra e vi ve ra em Mi nas por oito anos e
meio, de 1937 a 1945. Sen ti logo a fal ta – gra ve e do í -
da – de Mi nas. O que fa zer? Por onde co me çar e onde
ter mi nar, na pres sa dos tem pos de hoje? Toda uma
vida, des de Te re si na, a pri me i ra ci da de in ven ta da no
Bra sil, até Mi nas, a nos sa apa i xo nan te Belo Ho ri zon -
te, nos fins dos anos 30 e na pri me i ra me ta de dos
anos 40. E, de po is, o Rio de Ja ne i ro e Bra sí lia, de mu-
i tos so nhos, de sa fi os, tor men tos e gló ri as. Até a sua
vol ta der ra de i ra ao Rio, a sa ú de aba la da, a per da do
es cri tor e do re pór ter que re in ven tou o jor na lis mo po-
lí ti co no Bra sil. 

Toda uma li te ra tu ra en vol vi da pela im pren sa,
sem pren der-se aos li mi tes do tem po, in cli na da mais
para a His tó ria do que para o efê me ro da mí dia, que
de sa pa re ce no dia se guin te, no jor nal do dia an te ri or.
Seus con tem po râ ne os de to dos os tem pos, já pou cos 
e in dis pen sá ve is à le i tu ra do de sem pe nho de uma
vida, que me re ce rá sem pre o res pe i to e o sen ti men to
de quem par ti ci pa da in ter mi ná vel cri a ção do Bra sil
como Esta do e como Na ção. É como se es ti ves se a
es cre ver, ora en tre os ven da va is dos tem pos, ora nos
re côn di tos in son dá ve is da po lí ti ca bra si le i ra, vi su a li -
zan do, no olho do fu ra cão, uma fi gu ra mi to ló gi ca,
”mes tre em co i sas que de me nos apren deu do que in-
ven tou“, para usar a ex pres são de seu com pa dre,
ami go e ir mão Evan dro Car los de Andra de, tam bém
mes tre do jor na lis mo no País.

De tudo, Car los Cas tel lo Bran co fa lou pou co e
es cre veu pou co. ”O que ele po dia di zer em duas pa la -
vras – lem bra Élvia – não gas ta ria cin co". Mas es cre -
veu em voz alta, sem ex pan sões, com ex tre ma cla re -
za e isen ção. Nada es ca pou de sua re fle xão e de seus
de dos áge is na má qui na de es cre ver, até na du re za
da cen su ra, sem cor te jar mi li ta res, ou se mos trar sub-
ser vi en te aos do nos do po der; ja ma is. Foi aí, nas as-
pe re zas do re gi me de ex ce ção, que ele se pro je tou
como o gran de jor na lis ta po lí ti co do Bra sil. É um raro
pra zer a le i tu ra de Cas te li nho, de sua pro du ção in te -
lec tu al, de toda a sua vida, en vol ven do, sig ni fi ca ti va -
men te, a nos sa Belo Ho ri zon te, o ex ten so es pa ço hu-
ma no e po lí ti co de Mi nas. Além das vi vên ci as do Rio e
de Bra sí lia. Sem pre o cu par-me com a ri gi dez cro no ló -

gi ca, para hoje, fa lan do de im pro vi so, com ano ta ções
em mãos, ho me na geá-lo em nome de Mi nas, nes ta
so le ni da de, que ima gi na va to can te e bo ni ta pela ri-
que za do tema: a vida e a tra je tó ria pro fis si o nal de
Car los Cas tel lo Bran co, o vul to mais im por tan te do
jor na lis mo con tem po râ neo en tre nós. Mis são di fí cil,
di rei mes mo im pos sí vel, na pres sa das agen das des-
ta Casa, o Se na do da Re pú bli ca. 

De mu i to lon ge nós ou vía mos fa lar de Mi nas,
uma ter ra dis tan te, bem no cen tro do Bra sil, sem pra-
ia, sem per di ção, a in sub mis são e a vo ca ção re pu bli -
ca na de seu povo, uma efer ves cen te Fa cul da de de
Di re i to, lá na Pra ça Afon so Ari nos, em Belo Ho ri zon te. 
Tudo bom para es tu dar. A Ca pi tal era nova. Uma his-
tó ria, nova. O ho ri zon te, in fi ni ta men te belo. Os po en -
tes, en vol ven tes. A His tó ria, o re su mo da His tó ria, em
Ouro Pre to, de onde sa í ram os in con fi den tes do Bra-
sil. E de po is de les, os ho mens pú bli cos mais in flu en -
tes e res pe i ta dos do País. Foi lá que nós de sem bar ca -
mos, em da tas di fe ren tes mas pró xi mas, para es tu -
dar, tra ba lhar e, quem sabe, vi ver em Mi nas. A nos sa
vi a gem po de ria ser sem vol ta. Como foi.

Cas tel lo che ga ra a Belo Ho ri zon te para es tu dar,
com 16 anos de ida de e 1,59 m. de al tu ra, no pri me i ro
dia de ja ne i ro de 1937. Uma ex ce len te sa ú de e uma
von ta de fir me de tra ba lhar e fa zer o pré-ju rí di co para
in gres sar na Fa cul da de de Di re i to, ra zão de sua vin da 
para Mi nas. Este seu co es ta du a no che ga ra a Belo
Ho ri zon te em fe ve re i ro de 1944, con clu ía os es tu dos
do se gun do grau, in gres sa va na Fa cul da de no ano
se guin te, exa ta men te quan do Cas tel lo re ce bia o di-
plo ma de ba cha rel em Di re i to, já com um pé no Rio,
pe las mãos de Car los La cer da e de Assis Cha te a u bri -
and, o Cha tô. 

Nos pri me i ros tem pos de Belo Ho ri zon te, a ci da -
de de cli ma mon ta nhês, mu i to frio, so bre tu do para os
fo ras te i ros ori un dos do Nor des te, era lu gar ide al para
a cura dos pul mões. Os po bres e os fo ras te i ros cu ra -
vam-se com o cli ma sa dio de Belo Ho ri zon te. Os mi-
ne i ros abas ta dos cu ra vam-se na Su í ça. Como Cas tel -
lo, tam bém eu, es ban jan do sa ú de mas pe san do lá
pe los 50 qui los, era olha do, tal vez sim, tal vez não,
como com pro me ti do pe los pul mões. A ver da de, di rei
logo, é que nós dois che ga mos a Belo Ho ri zon te com
uma ba i ta sa ú de e ja ma is pa ra mos. Tra ba lha mos e
es tu da mos dia e no i te, por toda a nos sa vida.

A nos sa ge ra ção é a mes ma. Nos sos des ti nos é
que fo ram di fe ren tes. Só fo ram idên ti cos nas pri me i -
ras ve le i da des li te rá ri as. Ele to mou o ca mi nho da me-
lhor pro fis são do mun do, o jor na lis mo, como diz Ga-
bri el Gar cia Mar ques, es cri tor co lom bi a no, Prê mio
No bel de Li te ra tu ra. Eu fiz pe que nos es tá gi os no car-
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tó rio ju di ci al do Flo ri a no, no Pré dio do Tri bu nal de Jus-
ti ça, ao lado do ele va dor, na Ave ni da Afon so Pena, e
no jor na lis mo da Rá dio Incon fi dên cia, ao lado de José
Apa re ci do de Oli ve i ra, na an ti ga Fe i ra de Amos tras,
onde hoje está a Ro do viá ria. Mas, an tes mes mo des-
sa ex pe riên cia, den tro e fora da Fa cul da de de Di re i to,
quem ar re ba tou a mi nha vida, o meu des ti no, os meus
dias, as mi nhas ho ras e os meus mi nu tos foi a Po lí ti -
ca, a mais no bre das ati vi da des hu ma nas, para usar a
ex pres são de Pe trô nio Por tel la, o ma i or ho mem de
Esta do que o Pi a uí deu ao Bra sil. 

Cas tel lo nos su pe rou a to dos. Sem pre foi o re-
pór ter, o ana lis ta da po lí ti ca, con ser vou a vo ca ção li-
te rá ria, es cre veu con tos, ro man ces, tor nou-se fa mo -
so. Aci ma de tudo, sem pre foi um jor na lis ta, com olhos
de his to ri a dor, o mes tre da im pren sa no am plo sen ti -
do de sua vo ca ção, des de o Esta do de Mi nas em Belo
Ho ri zon te, até a “Co lu na do Cas tel lo”, no Jor nal do
Bra sil, que re su me, por 30 anos, de 1963 a 1993, a
his tó ria con tem po râ nea des te País.

Sua ”Co lu na“ era o café da ma nhã obri ga tó rio
de to dos os po lí ti cos, lí de res e in tér pre tes da or ga ni -
za ção e da evo lu ção po lí ti ca do Bra sil. Co li gi da, ob-
ser vou o jor na lis ta Mar cos Sá Cor rea, da ria uma edi-
ção de oito mil pá gi nas e se ria o ma i or vo lu me por um
só au tor so bre essa fase do País. Lem brou ain da que
a ”Co lu na“ so bre vi veu a três Cons ti tu i ções e a 13 go-
ver nos. Com o seu fim, o ex-Pre si den te Fer nan do
Col lor de cla rou: ”Ago ra, não sei mais por onde co me -
çar a ler os jor na is.“ Foi o prín ci pe dos jor na lis tas no
Bra sil, dis se-o, no ade us a Cas tel lo, Már cio Mo re i ra
Alves, um dos me lho res tex tos na im pren sa de hoje.
Afi nal, Cas tel lo fez es co la. Dois anos mais tar de, Dora
Kra mer pas sou a ocu par, no Jor nal do Bra sil, o es pa -
ço mais con sa gra do do jor na lis mo po lí ti co bra si le i ro. 

A mi nha pri me i ra vi são de Car los Cas tel lo Bran-
co, a mais ní ti da e ines que cí vel, acon te ceu em 1944,
pou co de po is de mi nha che ga da em Belo Ho ri zon te.
Do mi na do ain da pela ve le i da de li te rá ria, apro xi ma -
va-me tan to quan to pos sí vel dos in te lec tu a is mais no-
vos da nos sa ge ra ção, en tre ou tros, Edmur Fon se ca,
Sá ba to Ma gal di, Bu e no de Ri ve ra, Da Cos ta San tos,
Edson Mo re i ra, nas li vra ri as da Rua da Ba hia e da
Ave ni da Afon so Pena, pon tos de en con tro para nos-
sas ter tú li as li te rá ri as e in cur sões de na tu re za po lí ti -
ca. A al gu ma dis tân cia, via e ad mi ra va os jo vens mais
em evi dên cia, Fer nan do Sa bi no, Pa u lo Men des Cam-
pos, Otto Lara Re sen de, Hé lio Pe le gri no e ou tros.

Fui logo as sis tir, no ano ni ma to da pla téia, ao ci-
clo de de ba tes da Se ma na de Arte Mo der na, pro mo -
vi da por Jus ce li no Ku bits chek, ain da Pre fe i to no me a -
do da Ca pi tal mi ne i ra. Pa ra le la men te à ex po si ção de

pin tu ra, no edi fí cio Ma ri a na, re a li za va-se, no se gun do 
an dar da Bi bli o te ca Mu ni ci pal, na rua da Ba hia, es qui -
na com a Ave ni da Au gus to de Lima – onde vi ria a fun-
ci o nar a nos sa Câ ma ra Mu ni ci pal de Ve re a do res –
um gran de pa i nel de de ba tes, com vi sí ve is in cur sões
con trá ri as à di ta du ra, de es cri to res fa mo sos de Mi nas
e do Bra sil. Na oca sião, o pa u lis ta Oswald de Andra de 
de i xou de lado a li te ra tu ra para con cla mar a in te lec tu -
a li da de mi ne i ra: ”To mai lu gar em vos sos tan ques, em
vos sos aviões, in te lec tu a is de Mi nas! Tro cai a se re na -
ta pela me tra lha do ra.“ – Vê-se aí, de um lado, fes ti va
co me mo ra ção ofi ci al da arte mo der na, que che ga ra a
Belo Ho ri zon te pe las mãos de JK, e, de ou tro e ao
mes mo tem po, uma de cla ra da in con fi dên cia de sen ti -
do his tó ri co. Ain da vi vía mos a pro xi mi da de do Bra sil
com o fas cis mo. É Mi nas Ge ra is.

Não dá para es que cer a fi gu ra de Plí nio Sal ga -
do, a pou cos quar te i rões, no au di tó rio do Insti tu to de
Edu ca ção, do Go ver no do Esta do, no iní cio da Rua
Per nam bu co, en tre as Ave ni das Afon so Pena e Ca-
ran daí, eco an do as alo cu ções e os ges tos guer re i ros
de Hi tler e Mus so li ni. Está va mos lá, ano ni ma men te,
ou vin do as pa la vras e ven do os ges tos e tre je i tos de
Plí nio em sua re tó ri ca es tri den te e di a bó li ca. Assus ta -
mo-nos.

Não me re cor do de que os con fe ren cis tas, na
Bi bli o te ca Mu ni ci pal, ti ves sem fe i to qual quer re fe rên -
cia ao Ma ni fes to dos Mi ne i ros, lan ça do em 1943 – por
mu i tos con si de ra do ex ces si va men te ca u te lo so – li de -
ra do, en tre ou tros, por Mil ton Cam pos, Odi lon Bra ga,
Da rio de Alme i da Ma ga lhães, Luís Ca mi lo de Oli ve i ra
Neto, Vir gí lio de Mel lo Fran co, José de Ma ga lhães
Pin to, Pe dro Ale i xo, Afon so Ari nos de Mel lo Fran co e
mu i tos ou tros. Foi, con tu do, a pri me i ra ma ni fes ta ção
pú bli ca de re pul sa ao Esta do Novo.

Mas a sur pre sa ma i or não foi aque la me tra lha -
do ra to ni tro an te de Oswald de Andra de. A sur pre sa
ma i or foi quan do vi o Cas te li nho – por sua ini ci a ti va
edi ta va a re vis ta Pro je ção, do Di re tó rio Cen tral dos
Estu dan tes –fa zen do-lhe a sa u da ção em nome do
jor nal Esta do de Mi nas, já en tão o ma i or jor nal dos mi-
ne i ros. Não deu para es que cer, nun ca mais, a fi gu ra
da que le sem pre dis cre to pi a u i en se, de pou ca con ver -
sa, mas já fa lan do pe los in te lec tu a is mi ne i ros. E, logo
nos pri me i ros me ses de 1945, Cas tel lo in te gra va a re-
pre sen ta ção de Mi nas no 1º Con gres so Bra si le i ro de
Escri to res, em São Pa u lo, que lan çou a dura De cla ra -
ção de Prin cí pi os de com ba te aber to à di ta du ra Var-
gas.

Em Bra sí lia, o de ca no dos jor na lis tas, Pom peu
de Sou za, fa lan do de Cas te li nho, seu ami go e com pa -
dre, di zia-nos sem pre, no ta pe te ver de da Câ ma ra
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dos De pu ta dos, que o ma ni fes to de São Pa u lo foi o
pri me i ro do cu men to pú bli co pela der ru ba da do Esta-
do Novo. – ”O se gun do“, re tru cá va mos nós, e acres-
cen tá va mos: – Não, Pom peu, o pri me i ro foi o Ma ni fes -
to dos Mi ne i ros.“ Pom peu de Sou za, sem pre es tri den -
te, não con cor da va. – ”Vo cês são mi ne i ros,“ e nos de i -
xa va a sós.

– Não, Cas tel lo, não pre ci so es ten der-me ao fa-
lar da ci da de de Belo Ho ri zon te de seu tem po, de
1937 a 1945, nem da Belo Ho ri zon te de meu tem po,
de 1944 aos dias de hoje. Tudo, ou qua se tudo, está
sen do es cri to, não ape nas pe los car tó gra fos e ar qui -
te tos, ur ba nis tas e his to ri a do res, des de os pri me i ros
dias da in ven ção da nova ca pi tal, a su ces so ra de
Ouro Pre to e, à épo ca, ”a mais nova no i va da Re pú bli -
ca“, como se re go zi ja va a jo vem Belo Ho ri zon te. Mas
tam bém, e, so bre tu do, pe los seus cro nis tas, po e tas,
con tis tas, ro man cis tas, bió gra fos, por toda uma bela e
rica li te ra tu ra, que a to dos en can ta na re cor da ção do
pas sa do e na ela bo ra ção do pre sen te. Esses cem
anos de seu es pa ço ur ba no, e, mais do que isso, de
seu es pa ço hu ma no, oní ri co, do í do e en vol ven te em
to dos os sen ti dos. 

– A li te ra tu ra de Belo Ho ri zon te não tem fim; tor-
nou-se in fi ni ta. E no meio dela está você, Cas te li nho,
me nos pelo seu con ví vio so ci al, e mais, mu i to mais,
pe los seus tex tos es cor re i tos no jor na lis mo, sua ex-
ces si va de vo ção ao tra ba lho, seu con ví vio com os
mo der nos es cri to res mi ne i ros, sua pou ca e dis cre ta
bo e mia nos ba res e lan cho ne tes da Rua da Ba hia, no
Mon ta nhês Dan cing, da Rua Gu a i cu rus, no Cas si no
da Pam pu lha, na Pen são Ingle sa e, bem ao lado, no
Ma ra vi lho so Ho tel, por onde di zem que an dou e até
se hos pe dou a Hil da Fu ra cão, do ro man ce e mi nis sé -
rie de su ces so da TV Glo bo, de au to ria do nos so es-
cri tor Ro ber to Drum mond. E per to de les, na es qui na
das ruas Espí ri to San to e Ca e tés, o Ho tel Ma jes tic, de
clas se mé dia, onde, cer ta vez, não sei se mais, vin do
do Rio, hos pe dou-se o po e ta Car los Dru mond de
Andra de com al guns li vros de po e sia em lín gua rus sa
e um di ci o ná rio do mes mo idi o ma. Uma boa par ce la
da nos sa ge ra ção pas sou por lá, por es ses amá ve is
lu ga res. 

– Como era bom vê-lo, Cas tel lo, no Mon ta nhês,
com o car tão do dan cing no bol so de cima do pa le tó –
a gen te pa ga va para dan çar – lé pi do e fa gue i ro – a luz
qua se ne nhu ma – com uma jo vem es fu zi an te e bela.
Nes sas ho ras, diz-me e es cre ve o nos so jor na lis ta e
ami go Wil son Fi gue i re do, ”Cas te li nho de i xa va a ti mi -
dez e se es bal da va em co re o gra fi as“. E ain da, pelo
seu com pul si vo há bi to de ler cada vez mais, in clu si ve
Bal zac e Proust, em lín gua fran ce sa, e só ia dor mir lá

pe las três ho ras da ma dru ga da e acor dar lá pe las três
ou mais ho ras da tar de, es tu dar e tra ba lhar, in fi ni ta -
men te. O ala ri do da nova Belo Ho ri zon te vi nha das re-
da ções dos jor na is, nas ruas da Ba hia e Go i ta ca zes,
en tre a Ave ni da Afon so Pena e a Rua Go iás, por onde
pas sa va uma ra pa zi a da de no vos e bons jor na lis tas,
en tre os qua is você ao lado de Otto Lara Re sen de,
Pa u lo Men des Cam pos, Hé lio Pel le gri no, Fer nan do
Sa bi no, e de seu fra ter no ami go, tam bém jor na lis ta,
Wil son Cas tel lo Bran co. ”Eu era só brio, eles não“,
como você dis se ao jor na lis ta e es cri tor mi ne i ro Hum-
ber to Wer neck, numa con ver sa fra ter na, por este
ano ta da, em 26 de ju nho de 1991.

– A re cor da ção, Cas tel lo, de sua ini ci a ção jor na -
lís ti ca nos Asso ci a dos de Mi nas, na Rua Go iás, no
Esta do de Mi nas, logo mais com 74 anos de cir cu la -
ção, e no Diá rio da Tar de. Em mãos as ano ta ções de
sua con ver sa com o es cri tor Hum ber to Wer neck, so-
bre os seus pri me i ros tem pos de im pren sa em Belo
Ho ri zon te. Ano tou Wer neck: ”Na re da ção do Esta do
de Mi nas ha via ape nas uma má qui na de es cre ver, por
isso dis pu ta dís si ma, e a ela o prin ci pi an te CCB na tu -
ral men te não ti nha aces so. Mas ele era bom da ti ló gra -
fo – ti nha fe i to o cur so de da ti lo gra fia na Esco la Re-
ming ton, em Te re si na – e aca bou se tor nan do o jor na -
lis ta en car re ga do de apa nhar por te le fo ne, em meio a
uma tre men da es tá ti ca, o no ti ciá rio da Gu er ra. Tra ba -
lho mu i to pu xa do – Cas tel lo con ta: das 10 ho ras da
no i te às 2 da ma nhã. Tor nou-se o or ga ni za dor do no ti -
ciá rio da Gu er ra, no Esta do de Mi nas, pas san do a ga-
nhar 250 mil réis. Che gou a sub se cre tá rio, car go que
ocu pa va quan do de i xou o jor nal e Belo Ho ri zon te, no
dia 1.º de se tem bro de 1945, rumo ao Rio de Ja ne i ro.“ 
O nos so ami go jor na lis ta Ney Octa vi a ni Ber nis a tudo
as sis tiu, na re da ção do jor nal, ao lado de Cas tel lo. Vi,
logo, na re si dên cia do ca sal ami go, a es po sa e po e ti -
sa Yeda Ber nis ao lado, o li vro Arco de Tri un fo, sua es-
tréia em ro man ce, com a de di ca tó ria: ”Ao Ney Otta vi -
a ni Ber nis, com o abra ço de seu ami go de mu i tos
anos. Cas tel lo. BH. 28.8.59“. O es cri tor Fer nan do Sa-
bi no, em sua re cen te re es tréia no Esta do de Mi nas,
”fa lan do de mi ne i ro para mi ne i ro“, lem bra que ”o Cas-
te li nho, o nos so co le gui nha Car los Cas tel lo Bran co,
(...) des li za va pe los can tos (da re da ção) bus can do a
sa í da. E ia di re to para a Le i te ria Ce les te, ali na es qui -
na (rua da Ba hia com a rua Go iás), onde eu o es pe ra -
va em com pa nhia do Fi gue i ró – o po e ta Wil son Fi gue -
i re do, hoje um dos ilus tres co man dan tes do Jor nal do
Bra sil – o Otto Lara Re sen de, o Hé lio Pel le gri no, o Pa-
u lo Men des Cam pos e ou tros que tais.“

Na casa de Au tran Dou ra do, meu co le ga de tur-
ma e de clas se na Fa cul da de de Di re i to, au tor de mais
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de 20 li vros, um es cri tor pri mo ro so, lem bra mo-nos da
nos sa Belo Ho ri zon te, de como in gres sou, pe las
mãos de Cas te li nho, no jor na lis mo mi ne i ro e de como
ele che ga ra ao car go de ad vo ga do do De par ta men to
Na ci o nal de Estra das de Ro da gem, no Rio, sem ja-
ma is fal tar aos de ve res fun ci o na is, in clu si ve, mais tar-
de, em Bra sí lia. Está en tre os in te lec tu a is e jor na lis tas 
que se lar ga ram para o Rio, to dos bem su ce di dos,
olhan do Mi nas a dis tân cia. Alguns fa mo sos na crô ni -
ca, no ro man ce, no en sa ís mo, no con to, na po e sia e
no me mo ri a lis mo. Cas tel lo ob te ve-lhe o pri me i ro em-
pre go, na Agên cia Me ri di o nal de No tí ci as e no jor nal
Esta do de Mi nas, e logo per ce beu que o jor na lis mo
não era para Au tran. Se você está aguar dan do al gu -
ma co i sa nes ta mesa, aqui na re da ção, é si nal de que
não é jor na lis ta. O jor nal roda, nar ra o dia, e no dia se-
guin te, é pa pel ve lho. Como se Au tran es ti ves se ou-
vin do Nar ci so Ka lil: ”Re pór ter na re da ção, que não
gos ta de rua, de gen te, da vida, é como tra pe zis ta
com medo de al tu ra: não fun ci o na.“ Você, dis se-lhe
Cas tel lo, vai onde eu moro, na rua Espí ri to San to, e
lhe da rei um pre sen te. Era o pri me i ro vo lu me, dos
três, do A la re cher che du temps per due, de Proust. E
acres cen tou, não sei por quê, você vai ser um gran de
es cri tor. Na re da ção do Esta do de Mi nas, cer to dia,
apre sen tou-o a Assis Cha te a u bri and: aqui está um
jor na lis ta que vai ser um gran de es cri tor. Cha tô
olhou-o de cima a ba i xo e dis se: É? E nada mais. Bem
mais tar de, Au tran lem bra que aque la foi a pri me i ra
vez que viu Cha te a u bri and e con fir mou o en con tro,
na tu ral men te ima gi nan do o foca de on tem, dos As so -
ci a dos, em Belo Ho ri zon te, e o es cri tor de hoje .

– Não, Cas tel lo. Não é di fí cil vi ver em Mi nas,
como você cos tu ma va di zer em sua Co lu na. Você
con si de ra va ”a pas sa gem por Mi nas es sen ci al para
sua for ma ção e para a sua sen si bi li da de“. Foi lá que
fo mos ”bus car a mais re quin ta da cul tu ra do Bra sil“,
para usar as suas pró pri as pa la vras na Co lu na, no dia
da mi nha pos se, no go ver no de Mi nas, 15 de mar ço
de 1979. Foi tam bém o dia da pos se do Ge ne ral João
Fi gue i re do na Pre si dên cia da Re pú bli ca. Você es ta va
em Bra sí lia e nada dis se do novo Pre si den te – com-
pro me ti do, este, com a aber tu ra po lí ti ca ide a li za da e
con du zi da por Ge i sel – para fa lar de Mi nas, dos mi ne -
i ros e des te seu co es ta du a no. Tex tu al men te, você, di-
ri gin do-se aos mi ne i ros: ”Está bem que os meus mi-
ne i ros não me dêem a iden ti da de ci o sa men te guar da -
da, pois de lá me pus ao lar go, há 34 anos. Mas o
Fran ce li no, que fi cou em Belo Ho ri zon te, deve ser re-
ce bi do com a com pla cên cia e a cor du ra que com-
põem tam bém a in ti mi da de do ser mi ne i ro. Este jam
cer tos de que o Fran ce li no é uma boa pes soa. Le vem

em con ta que vi ver em Mi nas en ri que ce, mas não é
fá cil“.

– Você no va men te lem brou a con ver sa com o
mi ne i ro Otto Lara Re sen de, lá na Rua Ala go as, você
na cal ça da e ele na ja ne la, bas tan te alta, sem nun ca
con vi dá-lo a en trar. Mais tar de, quan do o Otto en trou
para a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras no Rio, bem an-
tes de você, ele re pri sou essa cena com uma pro vo -
ca ção: ”Cas tel lo, a ja ne la fi cou mais alta.“ Este seu
ami go, logo em pos sa do no Pa lá cio da Li ber da de,
você re ce beu do pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de
Le tras, o es cri tor Vi val di Mo re i ra, a ex pres sa e pú bli ca 
ma ni fes ta ção de que ”os mi ne i ros não man têm re ser -
va com os ir mãos de ou tros es ta dos que de sem pe -
nha ram al tos car gos em Mi nas.“ Até por que, dis se-lhe 
Vi val di, ”essa re ser va po de ria ge rar, con tra os mi ne i -
ros, um sen ti men to eli tis ta, ca rac te rís ti ca abo mi na da
por nos sa gen te“. Con tu do, logo você re ce beu, di fe -
ren te men te, ou tro re ca do, la cô ni co, do seu ami go
Otto Lara Re sen de: ”Diga ao Cas tel lo que con ti nuo na
ja ne la“.

– Pois não é, Cas tel lo, que o jor na lis ta José
Ben to Te i xe i ra de Sal les, hoje in te gran te da Aca de mia 
Mi ne i ra de Le tras, ao lado de Élvia e de você, já ca sa -
dos, na cal ça da da casa dele, não os con vi dou para
en trar. Em nos sa con ver sa re cen te, na Ser ra, José
Ben to, ao lado de sua es po sa Ma ria Amé lia, res sal -
vou, ali vi a do, que en tra ra ape nas para pe gar uma ca-
cha ça de sua co le ção para uma far ra de vo cês três,
no can te i ro do cen tro da Ave ni da Bias For tes, per to
de sua casa.

– Você sabe que não foi o Otto, mas o Nel son
Ro dri gues quem dis se, atri bu in do-o ao Otto: ”O mi ne i -
ro só é so li dá rio no cân cer.“ E como era uma fra se,
uma pro vo ca ção sem fun do ver da de i ro, Otto ter mi nou 
por não con tes tar Nel son e mor reu car re gan do o
peso des ta bou ta de, leve mas tida como in so len te. E
mais, o jor na lis ta mi ne i ro Luiz Edgar de Andra de con-
tou ao jor na lis ta Ale xan dre Gar cia, da TV Glo bo, que,
”De Ga ul le ja ma is dis se que o Bra sil não é um país
sé rio. Foi o em ba i xa dor bra si le i ro quem dis se e ele, o
re pór ter, en ten deu mal. Ago ra nem o au tor do en ga no 
con se gue des men tir“. Digo mais, você sabe que não
foi o José Ma ria de Alkmin, mas Gus ta vo Ca pa ne ma,
quem dis se a fra se que se es pa lhou pelo Bra sil in te i -
ro: ”Pior do que o fato é a ver são“. Esta ex pres são
vale, qua se sem pre, por uma sen ten ça ir re cor rí vel. A
mí dia e as ví ti mas das ver sões que o di gam. E mais,
em 1982, na mi nha su ces são ao go ver no de Mi nas,
fui eu, a sós, de po is de am pla con sul ta aos di ri gen tes
po lí ti cos do Esta do, quem in di cou à con ven ção par ti -
dá ria, à úl ti ma hora, às onze e meia da no i te, no Pa lá -
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cio das Man ga be i ras, o nome de Eli seu Re sen de para
can di da to. Ja ma is tra tei des te as sun to, em qual quer
mo men to, com o Pa lá cio do Pla nal to, ou em Bra sí lia.
No en tan to, a ver são que veio a pre va le cer, cí ni ca,
opor tu nis ta, men ti ro sa, foi a de que Eli seu foi in di ca do 
pelo Pa lá cio do Pla nal to. Pre va le ceu a ver são, não a
ver da de. E mais: ”A po lí ti ca é como a nu vem, muda a
toda hora.“ – Ma ga lhães Pin to ace i ta va como sua,
mas, na ver da de, a fra se é de ou tro mi ne i ro, tam bém
po lí ti co, Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da, ex-Go-
ver na dor de Mi nas. 

– Lá em Mi nas, Cas tel lo, você tam bém fa zia, fa-
la va e fra se a va, igual na iro nia, na es qui van ça, no hu-
mor, no con ví vio com os nos sos ir mãos mi ne i ros, ao
sopé das mon ta nhas. Esta mes ma veia li te rá ria você
trou xe do Pi a uí e apri mo rou em Mi nas, no con ví vio e
na le i tu ra de Otto Lara Re sen de, Hé lio Pel le gri no, Pa-
u lo Men des Cam pos, Fer nan do Sa bi no, Mu ri lo Ru-
bião, Jac ques do Pra do Bran dão, Car los Drum mond
de Andra de, Mil ton Cam pos, Pe dro Nava, Abgar Re-
na ult, Gus ta vo Ca pa ne ma, Emí lio Mou ra, Enri que ta
Lis boa, Djal ma Andra de, João Eti e ne Fi lho, Jair Sil va,
Oscar Men des, Afon so Ari nos de Mel lo Fran co, Alber-
to De o da to, José Ben to Te i xe i ra de Sal les – este, ain-
da, em ple na efer ves cên cia – de to dos os bons es cri -
to res mon ta nhe ses. A ma i o ria a seu tem po in te gra va
o mo vi men to cul tu ral do mo der nis mo. 

– Não, Cas tel lo, você sabe, isto não é iro nia.
Não é in sul to. Não é res sen ti men to. Não é ca us ti ci da -
de. Não é re ser va. Não é or gu lho. Não é pre con ce i to.
Não é re je i ção. Não é eli tis mo. São di ze res fic ci o na is,
cer tos vié ses, ver sões, in con fi dên ci as, ma lí ci as, pro-
vo ca ções, ter nu ras, que i xas re cí pro cas, pra ze res de
in ven ci o nar so bre os ou tros, na le ve za do nos so con-
ví vio na ci da de pla ne ja da de Belo Ho ri zon te, de suas
pri me i ras dé ca das, que per ma ne ce a mes ma no ima-
gi ná rio de seus usuá ri os, de seus cul to res. Como bem
se ex pres sa a pro fes so ra Me lâ nia Síl via Agui ar, da
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi nas Ge ra is
(PUC-MG), ”in cri vel men te a mes ma, como numa su-
per po si ção de ca ma das em mo vi men to con tí nuo, em
que a úl ti ma não apa ga os ves tí gi os da an te ri or, e da
an te ri or, e da an te ri or etc.“

– Você mes mo es cre veu em sua Co lu na que ”o
pi a u i en se, além de sua vo ca ção de po der, é uma es-
pé cie de mi ne i ro do Nor des te, até mes mo pela pon ta
de iro nia, in se pa rá vel da ín do le mi ne i ra.“ E mais, você
di zia ao jor na lis ta mi ne i ro Dí di mo Pa i va, nos tem pos
do sin di ca lis mo que, sem vo ca ção, exer ci am ”para
evi tar o do mí nio dos co mu nis tas, logo após a re de mo -
cra ti za ção do País“, em 1985, que: ”o bra si le i ro mais

pa re ci do com o mi ne i ro é o pi a u i en se.“ Ver da de, ma lí -
cia ou pro vo ca ção, Cas tel lo? 

Flo res cer à dis tân cia de Mi nas, evo can do Mi-
nas, sem a qual é di fí cil cres cer, so bre tu do de per to. O
cer to é que nas cer em Mi nas, vi ver em Mi nas, in fi ni ta -
men te, para mu i tos é um pri vi lé gio, mas para ou tros
tan tos, não bas ta. As mon ta nhas per ma ne cem al tas,
e os be le tris tas e até os po lí ti cos que rem mais. A so lu -
ção está em fi car dis tan te, so bre tu do no Rio, de bra-
ços da dos com a ter ra mi ne i ra, com a His tó ria das Li-
ber da des, so bre tu do quan do elas se en lou que cem,
como dis se Tan cre do Ne ves ao to mar pos se, meu su-
ces sor, no Go ver no de Mi nas. Essa é a com pul são mi-
ne i ra de olhar Mi nas a dis tân cia, mu i to bem dis ser ta -
da pelo es cri tor mi ne i ro Hum ber to Wer neck. O po e ta
e cro nis ta Affon so Ro ma no de Sant’Anna, Car los
Cas tel lo Bran co e seus ami gos de Belo Ho ri zon te, jor-
na lis tas e es cri to res, cres ce ram mais ain da fora de
Mi nas, sem ja ma is aban do ná-la. Como diz o es cri tor
mi ne i ro Fer nan do Sa bi no, que mora no Rio, em crô ni -
ca re cen te: vol tar a Mi nas, uai, se eu nun ca saí de lá?

Em ver da de, os jo vens es cri to res mi ne i ros vi vi -
am em cor di a is de sa cor dos, mas o ce ná rio sem pre foi
um só, o mes mo para to dos, até para aque les que
che ga vam de fora, nas ci dos em ou tras pla gas. De les
to dos par ti ci pa vam, num in ter câm bio con tí nuo de
idéi as e pro vo ca ções. Em tudo uma pon ta lí ri ca, de sa -
fi os to can tes, que en le vam as al mas. A iro nia e o nos-
so hu mor mi ne i ros são fru to da nos sa veia cul tu ral, li-
te ral men te li te rá ria. Não vem para ma go ar, nem para
fe rir nem para dis per sar. Entre os po lí ti cos e a gen te
do povo – não há hoje quem não o per ce ba – os mi ne -
i ros não bri gam mas não fa zem as pa zes, ou – di zem
que o mun do é gran de mas Mi nas é mu i to mais. E
mais: nin guém ni ve la as mon ta nhas de Mi nas, ou –
nin guém vi o la im pu ne men te o sen ti men to de Mi nas.
Tam bém pos so dize-lo, pela lon ga e ple na con vi vên -
cia, que Mi nas – hoje so mos 18 mi lhões de mi ne i ros,
qua se 900 ci da des – é igual a uma rua, onde todo
mun do se co nhe ce, onde to dos nos co nhe ce mos. E
com isso vai se per pe tu an do o mito de Mi nas, o enig-
ma de Mi nas, o amor a Mi nas, a Mi nas do diá lo go e do
en ten di men to, mas tam bém a Mi nas he rói ca, que não
se cur va, que não se ren de, nos mo men tos das re vol -
tas, das in con fi dên ci as e das in sur re i ções cí vi cas.
Que não ace i ta, que nun ca ace i tou, os des ní ve is so ci -
a is, a bru ta li da de da má dis tri bu i ção de ren da, os
aper re i os da ex clu são, que vem das nos sas nas cen -
tes e lá está aos olhos de quem que i ra ver, no meio de
nós.

Assim mes mo, à se me lhan ça do ho mem, fe i to
de ta len to, re nún cia e hon ra dez, que o Bra sil co nhe -
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ce: jor na lis ta Car los Cas tel lo Bran co. Assim mes mo, à
se me lhan ça do pen sa men to e da ação de Mil ton
Cam pos, que, em toda a sua vida pú bli ca, con de nou,
com ni ti dez e ve e mên cia, a in jus ti ça so ci al, o abu so
do po der eco nô mi co e a cor rup ção. 

– E com isto res ta a di zer-lhe, Cas tel lo, com uma
pon ta de va i da de e de or gu lho: não é di fí cil vi ver em
Mi nas, como você se ex pres sou em sua Co lu na. O di-
fí cil, Cas tel lo, é ser mi ne i ro, e você o é, por in te i ro, até
por que sem pre nos dis se – in vo co aqui o tes te mu nho
de seu co le ga de tur ma e ami go fra ter no Ron don Pa-
che co – que con si de ra va Mil ton Cam pos o ma i or ho-
mem pú bli co que você co nhe ceu em toda a sua vida.
Como afir ma va o jor na lis ta Bar bo sa Lima So bri nho,
”tal vez hou ves se, na sua for ma ção, uma in fluên cia
pre pon de ran te, a do en tão go ver na dor Mil ton Cam-
pos, de que pôde acom pa nhar de per to a isen ção e a
se gu ran ça com que ia tra çan do os ru mos de seu par-
ti do, uma UDN dos ex tre mos, com Mil ton Cam pos de
um lado e Car los La cer da do ou tro.“ E mais, con ti nua
o mes tre do jor na lis mo – ”É cla ro que a op ção de Car-
los Cas tel lo Bran co se ori en tou para as li ções e os
exem plos de Mil ton Cam pos, an tes de tudo a mo de ra -
ção com que ia re gis tran do os acon te ci men tos de
cada dia. E a pers pi cá cia com que en con trar os fios
que os con du zi am, num tra ba lho que não ex clu ía o
psi có lo go tão su til, que até pa re cia que os adi vi nha -
va.“

O cer to é que Mi nas re ce beu Car los Cas tel lo
Bran co meio ca la do na, é ver da de, mas de bra ços
aber tos e se or gu lha de sua for ma ção e de sua tra je -
tó ria de vida. Cas tel lo en ri que ceu Mi nas. 

O in te res se de Cas te li nho pela li te ra tu ra e o jor-
na lis mo foi des per ta do quan do ele ti nha en tre 15 e 16
anos, em Te re si na. Ele e seu co le ga de es co la e ami-
go, Abdi as Sil va, tam bém jor na lis ta, vi vi am ine bri a dos 
pela li te ra tu ra. Por isso, a cena co mum era os dois
sem pre com al gum li vro de ba i xo do bra ço, ro man ces
ou po e si as, mes mo em épo cas de pro vas no Li ceu Pi-
a u i en se, onde Cas tel lo exer cia al gu ma li de ran ça en-
tre os co le gas que o cha ma vam de Pi xo te, ape li do
que re ce bia de mu i to bom hu mor. Cas tel lo es cre veu,
aos 15 anos, num ca tá lo go de te le fo ne de Te re si na, a
crô ni ca – ”Te re si na na dis tân cia“. Era sua es tréia li te -
rá ria no Pi a uí. Os li vros que Cas te li nho es cre veu –
Con ti nhos bra si le i ros (1952), Arco do tri un fo (1958),
Idos de mar ço (1964), Intro du ção à re vo lu ção de
1964 (1975), Os mi li ta res no po der (1979) e A re nún -
cia de Jâ nio (1996) – fi ze ram dele um dos mais lú ci -
dos es cri to res do Bra sil. A re nún cia de Jâ nio é um po-
e ma de amor, nas pa la vras de Élvia, sua es po sa, na
sala de es tar de seu apar ta men to, ao lado de seu

neto, no Rio de Ja ne i ro. Se a li te ra tu ra era a gran de
pa i xão, o jor na lis mo tam bém o fas ci na va. E foi ali, na-
que le nos so pe da ço de chão do Pi a uí, que Car los
Cas tel lo Bran co deu os pri me i ros pas sos no jor na lis -
mo e na li te ra tu ra, di ri gin do um jor nal zi nho es co lar,
que fun dou, jun ta men te com o nos so ir re qui e to Ne i va
Mo re i ra. Seu nome era A Mo ci da de, o ór gão ofi ci al da
Asso ci a ção dos Estu dan tes Se cun da ris tas de Te re si -
na, im pres so nos fun dos do quin tal da casa dos pais
de Cas te li nho. O nos so – do Aman di no Nu nes e meu
– o Pi a uí Novo – era im pres so, pela no i te aden tro de
sá ba do, na Impren sa do Esta do, na Pra ça Ma re chal
Flo ri a no. Qu an do Cas tel lo de i xou a ter ra na tal – era
um sá ba do de ja ne i ro, 1937 – foi Abdi as quem atra-
ves sou com ele, de bar co, o rio Par na í ba, para al can -
çar a ci da de de Ti mon, no lado do Ma ra nhão e, daí em
di an te, so zi nho, no trem de São Luís do Ma ra nhão,
por na vio até o Rio de Ja ne i ro, rumo a Belo Ho ri zon te, 
pelo trem da Estra da de Fer ro Cen tral do Bra sil. Aque-
la era a pri me i ra vez que Pi xo te se afas ta va dos fa mi li -
a res. 

A re nún cia de Jâ nio – es cre ve o mo der no e pri-
mo ro so his to ri a dor mi ne i ro Fran cis co Iglé si as, do
nos so con ví vio em Mi nas – foi a quar ta da His tó ria. ”A
pri me i ra foi a de Dom Pe dro I, em 1831; a se gun da, a
do re gen te Fe i jó, em 1837; a ter ce i ra, de De o do ro, na
pri me i ra Pre si dên cia da Re pú bli ca, em no vem bro de
1891. A mais per tur ba do ra, sem dú vi da, foi a quar ta.“
Iglé si as in da ga se a re nún cia de Jâ nio te ria sido mais
um ges to de his tri o nis mo, um de se jo de as sus tar ou
fal ta de ma tu ri da de. De qual quer for ma, caiu no va zio, 
em bo ra te nha de i xa do na es te i ra uma cri se po lí ti ca
que está na ori gem da Re vo lu ção de 1964.

No dia da re nún cia, 25 de agos to de 1961, Dia
do Sol da do, o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Ma ga -
lhães Pin to, ha via sido con vi da do para um en con tro
no Pa lá cio dos Cam pos Elí se os, com o Go ver na dor
Car va lho Pin to, de São Pa u lo. Car va lho Pin to ofe re -
ceu um al mo ço a Ma ga lhães e à sua co mi ti va. Ron-
don Pa che co es ta va pre sen te, na con di ção de Se cre -
tá rio do Inte ri or e de Jus ti ça do Go ver no de Mi nas.
Ambi en te ten so. As no tí ci as que che ga vam de Bra sí -
lia eram pre o cu pan tes. A vi si ta de Car los La cer da a
Bra sí lia, se gui da de en tre vis ta de pre ga ção de gol pe
de Esta do, cri a ra um cli ma de ebu li ção po lí ti ca. Era,
aliás, o prin ci pal mo ti vo do en con tro em São Pa u lo.
Tão logo ser vi da a sopa de en tra da, mais ou me nos
às 14 ho ras, o te le fo ne to cou e foi le va do a Car va lho
Pin to, à mesa. No ou tro lado da li nha, Pe dro so Hor ta,
Mi nis tro da Jus ti ça de Jâ nio, co mu ni ca va a re nún cia.
Na con ver sa, Pe dro so Hor ta adi an tou que já ha via in-
for ma do Car los La cer da so bre a re nún cia. Esta va co-
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mu ni can do a Car va lho Pin to e, em se gui da, o fa ria a
Ma ga lhães. Car va lho Pin to dis se-lhe, en tão, que o
Go ver na dor de Mi nas es ta va ali, a seu lado. Pe dro so
pe diu-lhe que pas sas se a ele o te le fo ne. Re gis -
trem-se a pa li dez e a de cep ção de Car va lho Pin to ao
do brar o guar da na po, dan do por en cer ra do o seu al-
mo ço: Meus ami gos, as no tí ci as se con fir ma ram. O
Pre si den te Jâ nio Qu a dros aca ba de re nun ci ar à Pre-
si dên cia da Re pú bli ca. Jâ nio já se di ri gia para o ae ro -
por to de Cum bi ca, em São Pa u lo. 

Cas tel lo, ao lado de Jâ nio Qu a dros, vi veu um
pou co as en tra nhas do po der, do ofi ci a lis mo po lí ti co.
Pela pri me i ra vez de sem pe nhou uma fun ção po lí ti -
co-ofi ci al, a con tra gos to, su po nho eu. Ali, do ou tro
lado da rua, no Pa lá cio do Pla nal to, Se cre tá rio de
Impren sa do Pre si den te da Re pú bli ca, ao lado de
José Apa re ci do de Oli ve i ra, nun ca ab di cou de suas
con vic ções po lí ti cas. Com a re nún cia de Jâ nio, vol tou
ao jor na lis mo. To dos nós per ce be mos que logo se re-
fez, e cri ou a Co lu na do Cas tel lo, no Jor nal do Bra sil,
de onde nun ca mais saiu. E es cre veu o li vro A re nún -
cia de Jâ nio, para ser pu bli ca do de po is de sua mor te.
Fez-se a sua von ta de. A re nún cia de Jâ nio, ago ra
acres ci da de pe ne tran tes aná li ses do jor na lis ta Luiz
Gu tem berg e do es cri tor Emil Sa der, está sen do dis-
tri bu í da hoje, aqui no Ple ná rio, em edi ção do Se na do
da Re pú bli ca, em sua ho me na gem. Élvia Lor de lo
Cas tel lo Bran co, co mo vi da, aqui no Ple ná rio, agra de -
ce.

Em ver da de, a re nún cia de Jâ nio per ma ne ce
como um enig ma da po lí ti ca bra si le i ra. Enig ma não se
des ven da, po rém, há for tes si na is de que es ta mos di-
an te de um fal so enig ma. O pró prio Jâ nio, em con ver -
sa com dona Be re ni ce, es po sa de José de Ma ga lhães 
Pin to, nos de i xou uma in di ca ção. Inda ga do so bre as
ra zões da re nún cia, dona Be re ni ce re ce beu a se guin -
te res pos ta: – ”A se nho ra co nhe ce o de pu ta do Má rio
Mar tins? – Sim, é mu i to nos so ami go. – Pois bem, foi
um gran de de pu ta do, mas ape nas um de pu ta do. A
se nho ra sabe quan to tem po a Câ ma ra le vou para
ace i tar a re nún cia dele? Vin te e sete dias. Qu an to à
mi nha, a de um Pre si den te da Re pú bli ca, não le vou
vin te mi nu tos.“ Era uma con fis são de que sua re nún -
cia não fora para va ler, mas ape nas uma jo ga da com
se gun das in ten ções, que não dera cer to. Para o ad vo -
ga do Sa u lo Ra mos, que foi ofi ci al de ga bi ne te de Jâ-
nio Qu a dros e para Jâ nio Qu a dros Neto, o ob je ti vo do
Pre si den te, ao re nun ci ar, era vol tar ao po der for ta le ci -
do pe ran te o Con gres so. Aguar da-se para bre ve novo
li vro so bre o as sun to, de Caio Má rio da Sil va Pe re i ra,
que foi con sul tor ge ral da Re pú bli ca do Pre si den te Jâ-
nio Qu a dros, seu ad mi ra dor, con ven ci do, no en tan to,

de sua ”obs ti na ção e ima tu ri da de po lí ti ca“. O gran de
amor de Cas tel lo era a Po lí ti ca. Todo ho mem pú bli co –
”a im pren sa é um ser vi ço pú bli co: a so ci e da de deve
ava liá-la per ma nen te men te“ – de se ja exer cê-la, e,
mais do que isto, go ver nar o seu Esta do. Go ver nar Mi-
nas é uma hon ra e um de sa fio e eu o de se ja va. Go-
ver nar o Pi a uí, Pe trô nio Por tel la, Hugo Na po leão, Fre-
i tas Neto e Espe di to Re sen de, para ci tar qua tro gran-
des e in se pa rá ve is ami gos nos sos na vida pú bli ca, o
de se ja vam. Espe di to, em ba i xa dor no Va ti ca no, pa dri -
nho de ca sa men to de Élvia e Cas tel lo, foi o úni co que
não che gou lá. Fa le ceu em Roma, seu ou tro gran de
amor. Otto Lara Re sen de di zia que Cas tel lo ”po dia ser
Se na dor pelo seu ebu li en te Esta do do Pi a uí ou pa ca -
to Go ver na dor de Mi nas...“ Até por que, acres cen ta va, 
”o tem po tor nou-o mais jo vem, de sa tou-lhe a lín gua,
ras pou-lhe a ti mi dez, de po si tou em seu co ra ção as
ine vi tá ve is go tas de sa be do ria e an gús tia.“ 

Cas tel lo sa bia que a po lí ti ca é, qua se sem pre,
uma arte mar ci al. As ar tes mar ci a is, lem brou há pou-
co o nos so can tor e com po si tor, que foi ve re a dor em
Sal va dor, na Ba hia, Gil ber to Gil, ”im pli ca a exis tên cia
de um ini mi go, de um ad ver sá rio que tem de der ro tar.
E eu não dou para isso.“, e nun ca mais dis pu tou uma
ele i ção. O com ba te, a dis pu ta, a vi tó ria, a der ro ta, os
re ve zes e tudo o mais fa zem par te des sa guer ra. Fora
daí, tudo bem. São os de ba tes que ge ram as po lê mi -
cas, ani mam a His tó ria, de fi nem o des ti no das ins ti tu i -
ções e agi gan tam as na ções. E é den tro des te ce ná rio 
que na ve gam os jor na lis tas, os re pór te res, os pes qui -
sa do res, os ci en tis tas po lí ti cos, os ho mens pú bli cos e
os po lí ti cos, a his tó ria dos par ti dos e o des ti no das
ins ti tu i ções. 

Como se ex pres sa va Bar bo sa Lima So bri nho,
ain da pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren-
sa, a ABI: ”Ena mo ra do da po lí ti ca, con ten tan do-se
em olhar de lon ge a dona de seus sen ti men tos. Po de -
ria ter sido Cas tel lo um che fe de par ti do, na de fe sa de
seus pro gra mas, ou na luta pe los seus ide a is, se a ti-
mi dez não es ti ves se pre sen te para lhe des vi ar as ex-
pan sões. Por isso fa zia da ”Co lu na do Cas tel lo“ as de-
mons tra ções de seu cul to pela vida po lí ti ca. No fun do, 
car tas de amor de quem nun ca se atre ve ria a dis pu tar 
um lu gar no ce ná rio que o atra ía.“ E mais: ”Um ora dor
nato, que de tes tas se a tri bu na. Um per ma nen te ado-
ra dor de uma prin ce sa dis tan te, de quem não qui ses -
se se apro xi mar pelo re ce io da es cra vi dão a que fi ca -
ria su je i to. Fa zia ques tão fe cha da de sua in de pen dên -
cia. Sen tia que as for ma ções par ti dá ri as cri am li mi tes, 
im põem re gras que de vem ser obe de ci das. E ele não
ad mi tia ne nhu ma res tri ção. Fa zia ques tão de ser ele
pró prio, Car los Cas tel lo Bran co.“ 

01082 Qu in ta-fe i ra  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL  Fevereiro de 2002

FEVEREIRO 2002354    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



”Qu an do o Con gres so es te ve fe cha do, de cla ra -
do em re ces so,“ – quem lem bra é o Se na dor José
Sar ney – ”Car los Cas tel lo Bran co, es que cen do a cen-
su ra, não de i xou pas sar um só dia sem fa lar do Con-
gres so, anun ci an do sua vol ta, di zen do da sua im por -
tân cia como a ma i or das ins ti tu i ções li be ra is e subs ti -
tu in do o si lên cio das tri bu nas par la men ta res pela in te -
li gên cia de sua tri bu na jor na lís ti ca. (...) Ele foi o Con-
gres so quan do o Con gres so não era.“

Na mor te de JK, em 1976, re tor na mos às pres-
sas de Cu ri ti ba para Bra sí lia e a tudo as sis ti mos. A
tra gé dia le vou o povo às ruas da Ca pi tal. A emo ção,
uma só. O tor men to de dor atin giu o povo, no co ra ção
e nas en tra nhas. No Cam po da Espe ran ça, ao nos so
lado, o re pou so do guer re i ro que fun dou Bra sí lia, que
pre gou a paz, o oti mis mo e o pro gres so do Bra sil. O
de se jo de li ber da de pro du ziu em Car los Cas tel lo
Bran co, em 30 mi nu tos cro no me tra dos, em 75 li nhas,
uma “Co lu na” para nin guém es que cer nun ca mais.
Cas tel lo era, ali per to, no Se tor Co mer ci al Sul, no Edi-
fí cio Cen tral, na má qui na de es cre ver, no Jor nal do
Bra sil, a voz do Bra sil. 

Cas tel lo, em bo ra um pou co pró xi mo da UDN,
não era, nun ca foi um mi li tan te po lí ti co. Nun ca se fi li ou 
a ne nhum par ti do. Eu já de sem bar quei em Belo Ho ri -
zon te ati ran do con tra a di ta du ra do Esta do Novo, pre-
si di os di re tó ri os aca dê mi cos, par ti ci pei dos Con gres -
sos Na ci o na is dos Estu dan tes, pro mo vi dos pela
UNE, no Rio de Ja ne i ro e em Sal va dor, na Ba hia. Jo-
guei-me, de cor po in te i ro, des de a pri me i ra hora, na
União De mo crá ti ca Na ci o nal, a UDN, que aju dei a
fun dar, ”um par ti do de cen tro, in cli na do para a es-
quer da“, na ex pres são de Afon so Ari nos de Mel lo
Fran co. 

Car los Cas tel lo Bran co, ad vo ga do e ex ce len te
pa re ce ris ta do DNER, no Rio de Ja ne i ro e em Bra sí -
lia, nun ca de i xou de tra ba lhar um só dia. Era uma
ques tão de hon ra. Des de Mi nas, com a sua vo ca ção
po lí ti ca, op tou, no si lên cio das mon ta nhas e nas vi-
vên ci as do Rio e de Bra sí lia, com pro fun di da de e con-
sis tên cia éti ca, pelo jor na lis mo e pela li te ra tu ra, sem
per der sua na tu re za hu ma na, to ca da de brio e hon ra -
dez. Foi por aí, so bre tu do de po is da en tre vis ta de
José Amé ri co a Car los La cer da, no Cor re io da Ma-
nhã, em fe ve re i ro de 1945, que cres ceu e agi gan -
tou-se o jor na lis ta de tex tos lú ci dos, exem plar men te
bem es cri tos. Como me dis se há pou co, pelo te le fo ne, 
seu co le ga de tur ma, na Fa cul da de de Di re i to de Mi-
nas, Ron don Pa che co, ”no Rio, Cas tel lo su biu como
um fo gue te, me re ci da men te“. Com ba teu as di ta du -
ras, des bra vou os ca mi nhos da de mo cra cia, sem per-
da da sua in de pen dên cia. Ja ma is foi di ri gi do por

quem quer de seja, a não ser pelo ci ne as ta Gla u ber
Ro cha.

Car los Cas tel lo Bran co, in te gran te de uma fa mí -
lia de es tir pe, mas eco no mi ca men te mo des ta, nun ca
foi cri a do de nin guém. Não ace i ta va hu mi lha ção. A
moda em Belo Ho ri zon te, em suas pri me i ras dé ca -
das, era ser ofi ci al de ga bi ne te ou o que mais fos se
nas es tru tu ras do po der. Jo vens es cri to res e jor na lis -
tas mi ne i ros, na de mo cra cia ou na di ta du ra, so bre tu -
do nos anos do de sa ti no da ra pa zi a da, des cri to pelo
jor na lis ta e es cri tor mi ne i ro Hum ber to Wer neck, na
capa e no tex to do li vro de sua au to ria. Era o na mo ro
ofi ci al, o no i va do ofi ci al, o ca sa men to ofi ci al, o ga bi -
ne te ofi ci al, o jor nal ofi ci al, o car ro ofi ci al, o ofi ci a lis mo 
po lí ti co. O char me ma i or, a pre mi a ção go zo sa, até a
fi na li za ção da vida, era ser dono de car tó rio de no tas
ou de pro tes tos, de li vre no me a ção ofi ci al dos de ten -
to res do po der ofi ci al. O po der é tris te? Nada dis so.
Era um raro pra zer para a ini ci a ção li te rá ria ou jor na -
lís ti ca, ou para ou tros mis te res. ”O jor na lis mo – dis-
se-me e es cre veu o nos so co mum ami go Wil son Fi-
gue i re do – era en tão qua se in se pa rá vel da li te ra tu ra“.
Na im pren sa, as me lho res fon tes de Cas tel lo es ta vam 
en tre seus ami gos ofi ci a is de ga bi ne te. Mas Cas tel lo
pas sou ao lar go, re sis tiu, so freu. Não pe diu. Não se
in si nu ou. Tí mi do – a me sa da dos pais, já es cas sa –
co me çou como re pór ter po li ci al do Esta do de Mi nas,
ga nhan do 150 mil réis por mês. Sua de ci são foi, em
toda a sua vida, man ter-se in de pen den te, li vre no pre-
sen te e na in fi ni tu de do fu tu ro. 

Cas tel lo, in fi ni ta men te Cas tel lo Bran co, de to-
das as pa ten tes e con di ções cul tu ra is, po e tas, ju ris -
tas, jor na lis tas, mi li ta res, aca dê mi cos, po lí ti cos, do
del ta do Par na í ba, lá na pon ta do mar, ao Rio Gran de
do Sul, co li man do com o ma re chal Hum ber to de Alen-
car Cas tel lo Bran co, que foi Pre si den te da Re pú bli ca.
Até lá, na Aca de mia Pi a u i en se de Le tras, en tre os
seus ti tu la res, Cas te li nho é o oi ta vo, in clu si ve seu pai
Cris ti no Cas tel lo Bran co, que de i xou ao fi lho mais
ilus tre, o ho me na ge a do de hoje pelo Se na do da Re-
pú bli ca, a ca de i ra nú me ro 15. Foi sa u da do pelo aca-
dê mi co Ari ma téia Tito Fi lho, tam bém Cas tel lo Bran co, 
mas sem o nome da fa mí lia, por de sa ven ça ou pir ra ça 
do avô, como es cre veu, com pa la vras ame nas, no
dis cur so de re cep ção a Cas te li nho, ao meu lado e do
se na dor Hugo Na po leão, no ple ná rio da Aca de mia Pi-
a u i en se de Le tras. Fo mos lá para ver Cas tel lo, na
”ma i or gló ria de sua vida“, in gres sar na Aca de mia,
fun da da pelo po e ta Lu cí dio de Fre i tas, tam bém Cas-
tel lo Bran co, pri mo de seu pai. Tam bém a fa mí lia de
João For tes, em pre sá rio vi to ri o so no Rio de Ja ne i ro,
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não usa o nome fa mi li ar, por bri ga com o bi sa vô de
Már cio For tes, par la men tar ca ri o ca, fi lho de João.

Cas te li nho não era dado a ex pan sões, nem
mes mo com re la ção aos seus pa ren tes de so bre no -
me Cas tel lo Bran co, in clu si ve nos mo men tos de as-
cen são. Tra ta va-os com ama bi li da de, mas re ca ta da -
men te. Qu an do des pon ta va a can di da tu ra do Ma re -
chal Hum ber to de Alen car Cas tel lo Bran co à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, o jor na lis ta Fer nan do Pe dre i ra
per gun tou a Cas te li nho se o Ma re chal era seu pa ren -
te. Ele res pon deu com sua ma ne i ra ha bi tu al: ”Pa ren te
lon ge, né? Mas está se apro xi man do.“ Seu gran de
ami go Pom peu de Sou za, jor na lis ta e de po is Se na dor 
da Re pú bli ca, sem pre efu si vo, mas, no caso, co me di -
do, es cre veu: ”O Ma re chal era pa ren te re mo to de
Cas tel lo.“ 

Pou co tem po de po is, ao re gres sar da lua de mel
em Pa ris, Cas te li nho le vou Élvia a Te re si na, para uma
vi si ta sen ti men tal, mos tran do-lhe os lo ca is que evo-
ca vam suas me lho res lem bran ças. Mais des con tra í do 
e até sen ti men tal, Cas te li nho di zia: ”Aqui, nes ta rua,
Rua do Tio, é que nas ceu o Ma re chal Cas tel lo Bran-
co; esse ne gó cio de Mes se ja na é fra u de sen ti men tal.“

A sú bi ta as cen são do Ma re chal Hum ber to de
Alen car Cas tel lo Bran co à Pre si dên cia da Re pú bli ca e
a se ve ri da de pro fis si o nal de Cas te li nho não os apro-
xi ma ram no con ví vio fa mi li ar. Mas o des ti no lhes re-
ser vou mu i to do ”com por ta men to co mum à grei“.
Che ga ram am bos ao topo de suas pro fis sões, na car-
re i ra mi li tar e no jor na lis mo, pas san do pe las tes si tu -
ras do po der, em épo cas, es pa ços e cir cuns tân ci as
di fe ren tes, nos pa lá ci os do Go ver no Fe de ral, em Bra-
sí lia. Con vi ve ram a dis tân cia, di ver gi ram, mas res pe i -
ta vam-se com ele gân cia e ob je ti vi da de. Afi nal, di-
zia-me Cas tel lo, a vida pú bli ca não com por ta in ti mi -
da de, que pode le var à pro mis cu i da de. No ré qui em do
ex-Pre si den te, en tre ”ho me na gens exal ta das“ e ”crí ti -
cas cru éis“, Car los Cas tel lo Bran co re fez-se da dor
pela per da do pa ren te pro bo e en cer rou a sua crô ni ca
de 20 de ju lho de 1967, no Jor nal do Bra sil, com um
co ra jo so re ca do aos de tra to res: ”Não me pa re ce pos-
sí vel, no en tan to, des vir tu ar a ima gem do ho mem. É
re al men te es pan to so que a pa i xão po lí ti ca che gue a
iden ti fi car no re tra to de um ho mem de bem o per fil de
um ca na lha. O Ma re chal era um pa tri o ta, um ide a lis ta
e um ho mem que terá mor ri do em paz com a sua
cons ciên cia. Essa não é a ho me na gem do pa ren te,
mas o de ver im pos to pela mais es tri ta ob je ti vi da de.“ 

Élvia, nada mais belo e to can te do que as suas
pa la vras de amor, ad mi ra ção e res pe i to – 44 anos de
amo ro sa com pa nhia – di an te do bus to de Cas tel lo, na
pra ça com o nome dele, que você ina u gu rou, em Te-

re si na, ini ci a ti va do Pre fe i to Wall Fer raz e do sen ti -
men to da ter ra, pro fun do e belo. São suas es sas pa la -
vras: ”De vez em quan do eu pen so que se o Cas tel lo
es ti ves se aqui, com duas Co lu nas ele co lo ca va os
pin gos nos is. As pes so as sen tem fal ta da se re ni da de
dele.“

Evo co quan do você dis se es tar cer ta de que ”os
anos fe li zes da in fân cia e da ado les cên cia lhe de ram
– a Cas tel lo – o las tro ne ces sá rio à eqüa ni mi da de, à
se re ni da de, ao equi lí brio, à isen ção e à gran de za com
que exer ceu o ofí cio de vi ver e o ofí cio de es cre ver, in-
ter pre tan do e ana li san do os fa tos.“ Por isso você dis-
se, ”aben ço a da se jas, Te re si na!“ 

Qu an do você te le fo nou a Cas tel lo dan do-lhe a
no tí cia de que o Pre si den te da Re pú bli ca, José Sar-
ney, aca ba ra de as si nar men sa gem ao Se na do in di -
can do-lhe para com por o Tri bu nal de Con tas da
União, res pon deu-lhe Cas tel lo: ”Pa ra béns, para quem
veio de Na za ré das Fa ri nhas, é um belo fim de car re i -
ra.“ Na za ré das Fa ri nhas, a ci da de zi nha do re côn ca vo 
ba i a no cor ta do pe las águas ale gres e man sas do rio
Ja gua ri pe, onde você che gou para so frer sua du pla
or fan da de, aos seis anos. Como você mes mo dis se,
nas no i tes pas sa das em cho ro man so, de sa u da des,
no fun do do quin tal per fu ma do pe las co i ra nas, você
teve logo a cer te za de que so men te o es tu do e o tra-
ba lho po de ri am li ber tá-la da po bre za e da opres são. 

Élvia, ba i a na de Na za ré das Fa ri nhas, jor na lis ta, 
ad vo ga da, Ju í za do Tra ba lho e Mi nis tra do Tri bu nal de
Con tas da União, com pe ten te e lú ci da, em todo o seu
de sem pe nho pro fis si o nal. Cas te li nho es tu dou e tra-
ba lhou exa us ti va men te, e tor nou-se um ho mem li vre
para, no Rio, me re cer o amor de Élvia e ad qui rir “no to -
ri e da de”, – a ex pres são é de Cas tel lo, para in gres sar
nas Aca de mi as Pi a u i en se e Bra si le i ra de Le tras. Vou
in se rir nes te meu pro nun ci a men to as pa la vras de
Élvia, de amor a Cas tel lo, na Pra ça Jor na lis ta Car los
Cas tel lo Bran co, na Ter ra Na tal. 

– Não, Élvia, não re sis to em di zer-lhe o que to-
dos nós di ze mos na jo vi a li da de do nos so con ví vio:
não foi Cas tel lo quem ca sou com você, mas, o que dá
na mes ma co i sa, foi você quem ca sou com Cas tel lo.
Você mes ma é que apa gou a dú vi da na en tre vis ta aos
jor na lis tas Mar co ne For mi ga e Pa u lo Cas tel lo Bran co, 
na re vis ta Bra sí lia Em Dia, de ju lho de 2000. Você, te-
men te a ca sa men tos, foi para o Rio de ci di da a for-
mar-se em Di re i to, exer cer a pro fis são e tor nar-se in-
de pen den te. Para não ser uma vi ú va mi se rá vel, como
as que via na Ba hia, em Na za ré das Fa ri nhas, in clu si -
ve em sua fa mí lia. Mo ra va em pen são. Estu da va e tra-
ba lha va na re da ção do Diá rio Ca ri o ca. Cas tel lo, tí mi -
do, de pou ca con ver sa, sem pre de di ca do ao tra ba lho,
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não se in si nu a va. Tal vez te mes se a in tré pi da co le ga
de tra ba lho, de quem era che fe no jor nal. Não, esse
ca sa men to, di zía mos, é co i sa da Élvia. O ima gi ná rio
da re da ção e dos co le gas de tra ba lho, no Rio, era um
só: foi Élvia quem ca sou com Cas tel lo. O me lhor mes-
mo é ler a en tre vis ta de Élvia à re vis ta Bra sí lia em Dia.

A vo cês, Lu ci a na e Pe dro, a emo ção do abra ço
aos fi lhos de Élvia e Cas tel lo. E o nos so tor men to de
dor, meu e de La ti fi nha, mi nha es po sa, ao iden ti fi car,
no Insti tu to Mé di co Le gal, em Bra sí lia, o Ro dri go, que
mor re ra, na ple ni tu de da vida, nas pro xi mi da des do
ae ro por to, num aci den te de au to mó vel. Élvia e Cas-
tel lo es ta vam na Eu ro pa, na Espa nha. Lá, qua se mor-
re ram de dor pelo fi lho que per de ram. Ao re gres sa -
rem, dis se-lhes, na in ti mi da de de suas lá gri mas: Não
Cas tel lo, não Élvia. Ele não mor reu. Ele eva nes ceu.
Pior do que a mor te é a dor, a dor pro lon ga da. Ro dri go 
é a gran de pre sen ça que se foi, mas não foi, por que fi-
cou, on tem, hoje e sem pre. Tan to mais, Élvia, que es-
tou ven do aqui, no Ple ná rio, e já o cum pri men tei, o
seu neto, fi lho de Pe dro – Ro dri go é o seu nome – em
lu mi no sa ho me na gem ao tio que ri do, que está lá,
bem per to, na mão de Deus. O Ro dri go, Élvia, está no
meio de nós.

A re nún cia de Jâ nio, além de ser apa i xo nan te
como uma his tó ria de amor, como se ex pres sa Élvia
Lor del lo Cas tel lo Bran co, en vol ve não ape nas o co-
nhe ci men to de Car los Cas tel lo Bran co, mas igual-
men te a per cep ção com que tes te mu nha va ou par ti ci -
pa va de epi só di os cru ci a is na vida po lí ti ca bra si le i ra.
Di rei logo que o gran de amor do jor na lis ta Cas te li nho,
o ma i or de to dos, era a His tó ria. Nin guém che ga lá so-
men te pelo jus to e equâ ni me exer cí cio da pro fis são
jor na lís ti ca ou de car go ou fun ção pú bli ca, no cen tro
ou nas pro xi mi da des do po der ou das opo si ções, ape-
nas es cre ven do o que al guém des cre ve. 

So men te quan do o jor na lis ta al can ça ou ul tra -
pas sa a di men são dos seus per so na gens, é que ele,
tam bém pro ta go nis ta, por mais dis cre to que seja, per-
ce be que o seu tes te mu nho é es sen ci al ao co nhe ci -
men to isen to dos fa tos, à ple na de fi ni ção do der ra de i -
ro ges to, seja para en trar na His tó ria como fez, com
um tiro no pe i to, Ge tú lio Var gas, seja para es tar re cer
a Na ção, como fez Jâ nio Qu a dros ao re nun ci ar à Pre-
si dên cia da Re pú bli ca. Escre ven do não ape nas so bre 
o que lhe era des cri to pe los in for man tes, mas tam-
bém pela con vi vên cia e a in ti mi da de com os fa tos,
Cas tel lo sou be dis tin guir as di ver sas ca te go ri as de
acon te ci men tos, ele gen do os que se tor na ri am elos
da His tó ria. 

Na vi são do his to ri a dor e es cri tor Edward Gib-
bon, ci ta do pelo jor na lis ta Fer nan do Pe dre i ra, que foi

re pre sen tan te do Bra sil na Unes co, ”os fa tos cuja in-
fluên cia se es ten de por todo o sis te ma (...) são mu i to
ra ros. E o que é ain da mais raro é o gê nio que sabe
dis tin gui-los, no vas to caos de acon te ci men tos em
que es tão me ti dos, e que é ca paz de de du zi-los pu ros 
e lim pos do res to“. Ao fa lar das idéi as de André Mal ra -
ux so bre arte, André Ma u ro is lem bra que ”a His tó ria é
ou tra for ma de cri a ção, e im põe uma or dem inin te li gí -
vel à mas sa apa ren te men te in co e ren te de fa tos, o
que é tam bém o pa pel da ciên cia“. Cas tel lo, além de
jor na lis ta e es cri tor, foi um sá bio, como se ex pres sou,
nas ho me na gens de hoje, o Se na dor Hugo Na po leão.
Cas tel lo, como nin guém no go ver no de Jâ nio, sou be
ava li ar es ses fa tos, clas si fi cá-los, e afi nal, sem pre ci -
pi ta ções, re cons ti tu ir, mais pela me mó ria, esse epi só -
dio di fi cil men te ex pli cá vel, sur pre en den te e de ci si vo
da his tó ria con tem po râ nea do Bra sil: a re nún cia de
Jâ nio Qu a dros. 

Hou ve tam bém a re nún cia do pró prio Cas te li -
nho. O seu ato de co ra gem mo ral, o sen so de des-
pren di men to, tão raro nos dias de hoje, ao de ci dir que
os fa tos que tes te mu nhou, e que cons ti tu íam no mais
dis pu ta do ma te ri al de in for ma ção para qual quer pro-
fis si o nal do jor na lis mo po lí ti co, so men te fos sem le va -
dos ao co nhe ci men to pú bli co de po is de sua mor te.
Con de nou-se ao si lên cio no na tu ral de ver de re sis tir à
pres são e ao ju í zo do povo bra si le i ro so bre a ver da de -
i ra his tó ria do apo ca lip se de Jâ nio Qu a dros. 

Ima gi no a pro va ção dos nos sos ami gos José
Apa re ci do de Oli ve i ra e Evan dro Car los de Andra de, e
tam bém da Can tí dia, um amor de pes soa, ao to ma -
rem co nhe ci men to, an te ci pa da men te, do de po i men to 
his tó ri co de Cas tel lo so bre aque les seis me ses de ci -
si vos da vida po lí ti ca bra si le i ra, sem que so bre eles,
du ran te anos, até 1996, quan do a obra foi pu bli ca da,
pu des sem fa zer a me nor re fe rên cia. 

E por fa zer His tó ria é que a obra de Cas tel lo pre-
ci sa ser le va da mais e mais ao co nhe ci men to das atu-
a is e das fu tu ras ge ra ções de bra si le i ros. Nes se sen ti -
do, lou va mos a de ci são do Pre si den te do Se na do Fe-
de ral, Se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães, de de ter -
mi nar a re pu bli ca ção da obra, o que já se fez com a
nova edi ção de A re nún cia de Jâ nio. Uma re e di ção li-
mi ta da a mil vo lu mes ape nas, 50 de les des ti na dos a
Élvia e aos fi lhos. O cer to será que o Se na do re e di te
nu me ro sa men te A re nún cia de Jâ nio, para o Bra sil in-
te i ro, so bre tu do para os jo vens que aí es tão, ávi dos
por co nhe cer a ain da mal con ta da his tó ria con tem po -
râ nea do País.

Ge i sel – Eu que ro fa zer a aber tu ra po lí ti ca, mas
quem vai acre di tar nis to? Se eu fe chei o Con gres so
Na ci o nal quan do ele se re cu sou a apro var a Lei Orgâ-
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ni ca da Ma gis tra tu ra? Pe trô nio – Pre si den te, o se-
nhor quer mes mo fa zer a aber tu ra? Isto é um com pro -
mis so sé rio. Na ter ce i ra vez que Ge i sel tra tou do as-
sun to com Pe trô nio, in sis tin do que nin guém ia acre di -
tar, Pe trô nio dis se: – Pre si den te, só há um ho mem
nes te País que fará acre di tar que o se nhor quer fa zer
a aber tu ra po lí ti ca: este ho mem é o jor na lis ta Car los
Cas tel lo Bran co. – Pe trô nio cha mou Cas te li nho e con-
tou-lhe a his tó ria. Cas tel lo es cre veu as ”Co lu nas“, e a
aber tu ra saiu. A im pren sa re gis trou essa bre ve his tó -
ria, sem pre lem bra da por Pe trô nio Por tel la. A úl ti ma
vez que eu a ouvi foi de Élvia Cas tel lo Bran co, na se-
ma na pas sa da, no Rio.

Na vol ta amo ro sa de Cas tel lo a Te re si na,
vem-nos, des de logo, a sa u da de de quan do, de trem,
em Ti mon, do ou tro lado do rio Par na í ba, des pe din -
do-se da fa mí lia e do ami go Abdi as Sil va, de i xa va a
ter ra na tal, a ca mi nho de Mi nas: ”Te re si na apa gou-se
na dis tân cia, / Fi cou lon ge de mim, ador me ci da, / Gu-
ar dan do a alma de sol da mi nha in fân cia / E o mi nu to
me lhor da mi nha vida."

Belo Ho ri zon te é a se gun da ci da de de Cas tel lo
pe los en vol ven tes tem pos de sua mo ci da de, de sua
for ma ção aca dê mi ca e de sua ver da de i ra ini ci a ção
jor na lís ti ca. Te re si na será sem pre a pri me i ra, pela
ale lu ia do nas ci men to, pe los pri me i ros so nhos e pelo
seu pro fun do e in con fun dí vel amor à ter ra na tal. Não
há como es que cer a nos sa ado les cên cia, as nos sas
di fe ren tes con fi gu ra ções fa mi li a res, as le i tu ras li te rá ri -
as, des de a po e sia de Au gus to dos Anjos, pas san do
pe los ro man cis tas re gi o na lis tas, con ta do res de his tó -
ri as, de Jor ge Ama do, José Amé ri co de Alme i da, José
Lins do Rego, Ra quel de Qu e i rós, e tan tos ou tros.
Pela crí ti ca li te rá ria de Álva ro Lins, pe los ro man ces e
pela fi gu ra hu ma na de Éri co Ve rís si mo, que des ven -
dou os so nhos do jor na lis ta Abdi as Sil va, ami go de
Cas tel lo, des de a ju ven tu de em Te re si na, como está
na car ta que dele re ce bi e que será in se ri da no fi nal
des te dis cur so. 

A ci da de pla ne ja da, a pri me i ra no Bra sil, e os
seus in tér pre tes, pro sa do res, mes tres, jor na lis tas,
gra má ti cos, ora do res, can ci o ne i ros, to dos os cul to res
do seu des ti no. O seu ce ná rio não ia além da Ver me -
lha, pas sa va pelo Por Enquan to, mas não che ga va ao
ae ro por to nem ao Rio Poti. A ci da de es ta va no cen tro
ur ba no, na pra ça Rio Bran co, o re ló gio da hora na es-
qui na, a li te ra tu ra, a po lí ti ca, os ca fés, as sor ve te ri as,
a Bo ti ca do Povo e, anos de po is, a agên cia do Ban co
do Esta do de Mi nas Ge ra is, o BEMGE que lá ina u gu -
rei como Go ver na dor de Mi nas. E mais, a pra ça Pe dro 
II, o Te a tro 4 de Se tem bro, o Cine Rex, o fo o ting fa mi li -
ar, os olha res de ra pa zes e das me ni nas se cru zan do, 

fur ti va men te. Mais adi an te, de um lado o Clu be dos
Diá ri os, só para a eli te, e, do ou tro, a Rua Pa is san du e
suas amá ve is e ir re sis tí ve is pen sões que re ce bi am,
no i te a den tro, os jo vens da ca pi tal e os co ro néis do
in te ri or. 

Apren de mos no Li ceu Pi a u i en se – on tem mais
im po nen te do que hoje – tudo que se pode ima gi nar,
me nos ma te má ti ca, que era ma té ria en vol vi da em
mis té ri os in de ci frá ve is. A nos sa se du ção es ta va nas
le tras, mais pre ci sa men te nas ciên ci as so ci a is e po lí -
ti cas, que nos le va ri am à his tó ri ca Fa cul da de de Di re i -
to de Mi nas, nas ci da em Ouro Pre to, tam bém fun da -
do ra de Belo Ho ri zon te. 

A nos sa vol ta amo ro sa a Te re si na en vol ve,
igual men te, a ima gi na ção po vo a da pelo Co lé gio das
Irmãs, as alu nas de uni for me, sa i as e blu sas de co res
di fe ren tes, tom-so bre-tom. A Mí ri am fa zia sus pi rar o
co le ga de Li ceu e ami go Cle an to Ja les de Car va lho,
ir mão de Ernil des. A nos sa pe re gri na ção pe las lo jas,
li vra ri as, far má ci as e agên ci as ban cá ri as, na bus ca
de anún ci os para o cus te io dos nos sos jor na is. A ca ju -
í na cris ta li na de dona Car mi na, lá na rua Li san dro No-
gue i ra, 1790, para abran dar o ca lor de Te re si na. A in-
te li gên cia bor bu lhan te do seu ami go Ne i va Mo re i ra,
tam bém fun da dor do jor nal es tu dan til, A Mo ci da de.
As re cep ções mo nu men ta is do Cli de nor de Fre i tas, ir-
mão de Alber to Fre i tas, seu co le ga de tra ba lho ju rí di -
co no DNER em Bra sí lia, sem fal tar um só dia. O Pa-
dre Mo i sés, seus fi lhos ami gos, Se mi nha e Omar, e a
sua Ave Ma ria de Gou nod, que nós ou vía mos, lá em
sua re si dên cia, na rua Cam pos Sal les e em toda a re-
don de za, às seis da tar de, in va ri a vel men te. O ca sa -
rão e a fi gu ra len dá ria de Eu rí pe des Agui ar, que go-
ver nou o Pi a uí. Seus fi lhos, sem pre em evi dên cia, Mil-
ton e Zé, tam bém a nos sa Ge nu zi nha Agui ar, ago ra
com o so bre no me da fa mí lia Mo ra es, da ci da de de
Par na í ba, de quem re ce bi há pou cos dias uma pa la -
vra de su a vi da de e uma re por ta gem no jor nal Meio
Nor te, de Te re si na, com a sua foto de ago ra, sem pre
bo ni ta, lá pe los 70 anos de vida, ati va, di nâ mi ca, sem-
pre um so nho de pes soa, ago ra na che fia do ce ri mo -
ni al do Go ver no no Pa lá cio do Kar nak. Vive, como
sem pre, à fren te de seus tem pos. Ago ra, o so nho de
Ge nu zi nha é o novo mi lê nio. 

Te re si na era um po e ma, com uma pon ta de me i -
gui ce e en le vo. Ago ra a ci da de é ou tra, den sa, múl ti -
pla, ca lo ren ta, der ra ma da na Cha pa da do Co ris co,
em to das as di re ções, para os con jun tos ha bi ta ci o na -
is po pu la res e para o alto, os ar ra nha-céus, de to das
as con cep ções e con for tos. Vive a mo der ni da de, a
per for man ce de uma en vol ven te me tró po le, a ver ti ca -
li da de, a lu mi no si da de. O pre ço do me tro qua dra do,
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logo de po is do rio Poti, na área do Joc key, eqüi va le ao
dos gran des cen tros ur ba nos do Nor des te. E o que é
fan tás ti co: a pra ça Pe dro II do nos so tem po vol tou à
sua for ma ori gi nal, tudo igual, o te a tro e o ci ne ma,
mas sem os ra pa zes e as me ni nas do fo o ting, que a
Élvia des cre veu, com en le vo e amor, em sua vol ta,
com Cas te li nho ao lado, ca sa dos, de po is da
lua-de-mel em Pa ris, em 1949.

Na vol ta de Cas tel lo a Belo Ho ri zon te, des de
logo, a lem bran ça de quan do nós, em da tas di fe ren -
tes, des ce mos do trem na pra ça da es ta ção da Cen-
tral do Bra sil. Mo dés tia à par te, ilu mi na dos pela rica e
en vol ven te vi são da ter ra mon ta nhe sa e de to dos os
sen ti men tos do mun do, que lía mos, no Pi a uí dis tan te,
na po e sia e na pro sa de Car los Drum mond de Andra-
de: ”A Pra ça da Esta ção em Belo Ho ri zon te, / duas ve-
zes a co nhe ci: an tes e de po is das ro sas. / Era a mes-
ma pra ça, com a mes ma dig ni da de, / o mes mo re ca do 
para os fo ras te i ros: / ‘Esta ci da de é uma pro mes sa de
co nhe ci men to, / tal vez de amor.’ / (....) É uma pra ça –
for ma de per ma nên cia no tem po – / e me re ce res pe i -
to.“ A Pra ça Rui Bar bo sa e a Esta ção, a bi to la lar ga
vin da do Rio e a bi to li nha es tre i ta vin da de Pi ra po ra,
com a per for man ce e a dig ni da de com que nos re ce -
beu em 1937 e 1944.

Cas tel lo foi e será sem pre, por todo o in fi ni to,
do mi na do pela sa u da de do Pi a uí, e de Mi nas, ain da
for mo sa e bela. Belo Ho ri zon te era pe que na e os ho-
mens, gran des. A mo ral, a cul tu ra e a éti ca dis tin gui -
am as pes so as com cla re za in dis cu tí vel. A ci da de
cres ceu às pres sas, nos ru mos da Ave ni da do Con-
tor no. Cor ria sol ta a ân sia de ul tra pas sá-la em to das
as di re ções. O Gran de Ho tel, na rua da Ba hia, que
hos pe da va e re u nia os po lí ti cos e os ho mens pú bli -
cos, de sa pa re ceu. O Con jun to Archân ge lo Ma le ta, re-
cep ti vo às no vas in cli na ções da ci da de, era en tão a
no vi da de ma i or, com a pri me i ra es ca da ro lan te que
co nhe ce mos, des cen do e su bin do, num pas se de má-
gi ca, que a to dos en can ta va, no bur bu ri nho dos seus
ba res, res ta u ran tes e lo jas de to dos os ti pos. A evo lu -
ção foi ta ma nha que a le i tu ra de Belo Ho ri zon te tor-
nou-se ou tra. Foi-se o tem po dos ‘bon des, des cen do
Ba hia e su bin do Flo res ta’, ‘de ver Mil ton Cam pos sa-
in do para a rua da Ba hia’. ‘To dos os ca mi nhos iam à
Rua da Ba hia.’ ‘Lá es ta va o po e ta Car los Drum mond
de Andra de, logo pre fe ri do, ime di a ta men te ama do.’
‘Da rua da Ba hia par ti am vias para os fun dos do fim
do mun do, para os trans mon tes dos aca ba mi nas.’ E
mais, a aber tu ra dos ca i xo tes de li vros im por ta dos,
em lín gua fran ce sa, da Li vra ria Fran cis co Alves, que
tan to en can ta va Cas te li nho. Ago ra não há mais como
ti rar aque le re tra to ins tan tâ neo no Par que Mu ni ci pal e

em fren te à Igre ja de São José, na Ave ni da Afon so
Pena, en tre as ruas da Ba hia e Ta mo i os. Não há mais
fre guês de ca der no nos ar ma zéns. O pi ru li to da Pra ça 
7 saiu, an dou pela Sa vas si e vol tou para a Pra ça, bem
no cen tro ur ba no da ci da de. O obe lis co está lá, es pre -
mi do no tu mul to do trân si to, mas, como sem pre, co-
me mo ra ti vo da Inde pen dên cia do Bra sil. As ár vo res
da Ave ni da Afon so Pena fo ram cor ta das pelo pre fe i to
Amin tas de Bar ros, ex ce len te cri mi na lis ta no fó rum de
Belo Ho ri zon te. O Ric cio, onde ía mos bus car, so bre -
tu do aos do min gos, os jor na is, os su ple men tos li te rá -
ri os, as re vis tas do Rio, não está mais lá, na Ave ni da
Ama zo nas, logo de po is do Cine Bra sil, que não há
mais. A Vale re fez o Par que Mu ni ci pal, a MBR, a Pra-
ça da Li ber da de, os dois mais be los car tões pos ta is
da nos sa Belo Ho ri zon te. A La goa da Pam pu lha,
char mo sa, é hoje o nos so des tro ça do amor. A Pam-
pu lha, não há mais. O novo mo nu men to, que virá um
dia, trans for ma rá o con jun to ar qui te tô ni co da pra ça da
Li ber da de em Espa ço Cul tu ral da Li ber da de. Será o
novo e mais com ple to en de re ço cul tu ral de Belo Ho ri -
zon te, à se me lhan ça do Cen tro Cul tu ral do Ban co do
Bra sil, o CCBB, que cons tru í mos na Rua 1.º de Mar-
ço, no cen tro do Rio de Ja ne i ro. 

O Esta do de Mi nas têm hoje as di men sões dos
gran des jor na is do Bra sil e do mun do. Édi son Ze nó bio 
e Álva ro Te i xe i ra da Cos ta, os de no da dos di re to res de
hoje. A dor e o sen ti men to dos que se fo ram, Pe dro
Agnal do Ful gên cio, Ge ral do Te i xe i ra da Cos ta, o
Gegê, e ou tros, do nos so con ví vio e ad mi ra ção. A
lem bran ça, lá dis tan te, de Car los Cas tel lo Bran co e,
pal pi tan te, de sua tra je tó ria de vida no jor na lis mo do
País, ini ci a do na Rua Go iás, da re por ta gem po li ci al
ao jor na lis ta de le i tu ra bre ve e con ce i tu al. 

A emo ção da mu dan ça, logo mais, para o edi fí -
cio Pe dro Ale i xo, novo em fo lha, na Ave ni da Ge tú lio
Var gas, a an ti ga Pa ra ú na, no tem po do Cas tel lo. Em
tudo está a lem bran ça dos seus pi o ne i ros, dos an ti -
gos, que amar ga ram os tem pos di fí ce is dos Asso ci a -
dos em Mi nas, sem pre re ve ren ci a dos, ago ra mais do
que nun ca, como os ban de i ran tes dos ca mi nhos ás-
pe ros de on tem, cons tru to res de uma obra co mum.
To dos se rão ho me na ge a dos nas co me mo ra ções da
gran de mu dan ça. Para nós, seus con tem po râ ne os,
Car los Cas tel lo Bran co sim bo li za a be le za des sas
trans for ma ções. No fun do do co ra ção, a nos tal gia da
Rua Go iás, da Le i te ria Nova Ce les te, do Cine Me tró -
po le, da Pra ça Alber to De o da to, pe que na, é ver da de,
mas no cen tro ur ba no e da alma de Belo Ho ri zon te,
dos ba res da Rua da Ba hia e do nos so tem po de es tu -
dan te na Fa cul da de de Di re i to e das pen sões e re pú -
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bli cas de es tu dan tes que nos abri ga vam en tre li vros e
pu bli ca ções ma li ci o sas. 

O Mi nas – Mi nas Tê nis Clu be – hoje com qua tro
uni da des de gran des di men sões, na rua da Ba hia em
Lour des, na Ser ra, na La goa dos Ingle ses e no Ta qua -
ril. Qu a se 500 mil me tros qua dra dos de área em ple na 
uti li za ção. Já so mos mais de 68 mil as so ci a dos. Arre-
ca da, em di nhe i ro vivo, va lor cor res pon den te à dé ci -
ma ci da de mais po pu lo sa de Mi nas. Não tem mais as
Mis sas Dan çan tes dos nos sos jo vens an se i os. O es-
cri tor Fer nan do Sa bi no, fi li a do ao Mi nas des de a ju-
ven tu de, que vive Mi nas à dis tân cia, está vol tan do à
ain da jo vem cen te ná ria Belo Ho ri zon te. Já tem en con -
tro mar ca do com o jor nal Esta do de Mi nas. Uma co lu -
na de 15 em 15 dias, às se gun das-fe i ras. Cor re en tre
nós uma foto sua, jo vi al, pi o ne i ro em na ta ção, lá nos
anos 40, no li vro – Tra di ção e Mo der ni da de – de di ca -
do pelo pre si den te Sér gio Bru no aos mi nas te nis tas
de to dos os tem pos. – ”Não, não es cre va so bre o Cas-
te li nho sem fa lar-lhe no Mi nas“. Ele, mais a dis tân cia
do que per to, era mi nas te nis ta, di zia-nos Urba no Bro-
cha do San ti a go. Que está igual men te no li vro, atle ta
jo vi al e, de po is, ino va dor di ri gen te do Clu be. 

A Pra ça da Li ber da de vol tou à for ma ori gi nal – o
jar dim de Ver sa il les e as or las ilu mi na das, co ber tas
de flo res. As pal me i ras im pe ri a is e as li nhas si nu o sas
do Pa lá cio da Li ber da de (in fi ni ta men te in cor rup tí ve -
is), dos nos sos olhos de so nhos lá no Pi a uí dis tan te,
to cam os céus de Mi nas. A Sa vas si, que era o pão
nos so de cada dia, está qua se toda ver ti ca li za da. A
me ta de do Bel ve de re ul tra pas sou o pico da Ser ra do
Cur ral. Mer gu lha mos no tes te mu nho dos cro nis tas,
po e tas e es cri to res, aman tes de Belo Ho ri zon te, para
lem brar a ci da de pla ne ja da há pou co mais de 100
anos, que nos aco lheu – hoje com mais de 2,5 mi-
lhões de ha bi tan tes – de to das as con di ções cul tu ra is
e so ci a is, des cen do e su bin do os ar ra nha-céus, os
va les e os mor ros, já além dos so pés das mon ta nhas,
como se es ti vés se mos no ma i or dos re de mo i nhos,
sem per da do nos so des me di do amor. A me lhor le i tu -
ra da vida ur ba na e hu ma na de Belo Ho ri zon te está
em Hen ri que ta Lis boa, a nos sa po e ti sa mi ne i ra, no
po e ma ”Bem-que rer“, in se ri do, por in te i ro, no fi nal
des se dis cur so.

Mi nas, na múl ti pla iden ti da de de seu per fil – so-
mos hoje 18 mi lhões de mi ne i ros, qua se 900 ci da des
– é uma só ci da de, a Ci da de de Mi nas. A pá tria que
ama mos, des va i ra da men te. Mi nas tem con sis tên cia e
pro fun di da de, e faz de sua apa i xo nan te ca pi tal o es-
pa ço hu ma no e ur ba no mais ama do do Bra sil, em
suas ma ni fes ta ções de amor e de cul tu ra. Em Mi nas,
em sua lu mi no si da de, não se dis tin gue mais en tre os

que fi cam e os que vão, en tre os que che gam e os que
saem, an tes e de po is das ro sas. Fo ras te i ros não há
mais. To dos so mos mi ne i ros. Como se to dos vi vês se -
mos numa rua, onde to dos se co nhe cem, onde to dos
nos co nhe ce mos. Cas te li nho, tí mi do, só brio, per cep ti -
vo, con ce beu, no meio de nós, os pri me i ros en sa i os
de sua ma i or gló ria: a re in ven ção do jor na lis mo po lí ti -
co no Bra sil. E o que é fan tás ti co: na vol ta da
lua-de-mel em Pa ris, Cas tel lo le vou Élvia para apre-
sen tá-la aos ami gos de Belo Ho ri zon te, quan do pe ne -
trou, pela se gun da vez, num lar mi ne i ro. O ca sal hos-
pe dou-se na casa do jor na lis ta Wil son Fi gue i re do, na
rua Ce a rá, es qui na com rua San ta Rita Du rão. Wil son
con se guiu às pres sas uma cama de ca sal. O po e ta
Emí lio Mou ra de i xou logo o seu ban ga lô per to do
Mer ca do Mu ni ci pal em bus ca do col chão, que trans-
por tou no por ta-ma las en tre a ber to de seu car ro, aos
olhos da ci da de.O ca sal vi si tou Ouro Pre to, e, ine bri a -
do pela ma gia e a his tó ria de Mi nas, vol tou ao Rio. A
lua de mel de Cas tel lo – o per fu me de Pa ris, o ca ri nho
de Te re si na e o amor de Mi nas – de sa tou-lhe a fala,
abriu-lhe os olhos, o co ra ção, o sor ri so e os bra ços
para os seus ir mãos mi ne i ros. As mon ta nhas nun ca
mais es que ce ram a in ti mi da de de Cas tel lo com a
alma e o sen ti men to de Mi nas. 

A cri a ção li te rá ria em Cas te li nho vem da ori gem
fa mi li ar, das ins pi ra ções da ci da de na tal, ain da jo vem, 
da le i tu ra de ro man cis tas bra si le i ros e es tran ge i ros,
de obras in de lé ve is como as de Proust e de Bal zac,
em lín gua fran ce sa. A li te ra tu ra, por mais atra en te
que seja, exi ge tem po e me di ta ção para che gar à pe-
re ni da de dos le i to res e crí ti cos. Tal vez, por isso mes-
mo, o fas ci nas se. A as pi ra ção ma i or de Cas tel lo era o
ro man ce, que per ma ne ce, pe ne tra o tem po e tor na o
seu au tor aca ta do pela tes si tu ra do es ti lo, a arte, a
ima gi na ção. O con to pode con tar tudo, su cin ta men te.
A fra se cur ta, ob je ti va, a li nha ro ma nes ca, qua se ne-
nhu ma. Os Con ti nhos bra si le i ros fi ze ram su ces so.
Ne les já des pon ta vam as qua li da des que o fi ze ram
che gar ao ro man ce, o Arco do tri un fo, em sua ma tu ri -
da de. O jor na lis mo, po rém, pelo seu di na mis mo, ter-
mi na ven cen do o es cri tor ou a este so bre pon do-se,
tan to mais que res pon de, mais ra pi da men te, à pres-
são fi nan ce i ra. ”O jor na lis mo é o ápi ce do tem po“,
como ex pres sou o es cri tor ar gen ti no Jor ge Luís Bor-
ges. Cer to dia, no Rio, JK per gun tou a Au tran Dou ra -
do, seu Se cre tá rio de Impren sa na Pre si dên cia da
Re pú bli ca, que tem po le va va para es cre ver. – Nun ca
me nos de cin co ho ras para che gar a duas pá gi nas.
Cas te li nho es cre veu Arco do tri un fo, seu úni co ro-
man ce, onde cir cu lam per so na gens da vida po lí ti ca
do Bra sil. Má rio de Andra de, de São Pa u lo, pa gou a
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pu bli ca ção de seus tex tos li te rá ri os, qua se to dos, até
atin gir o apo geu de seus me mo rá ve is es cri tos. Os li-
vros de Cas tel lo, que en dos sam a sua gló ria, são na
ma i o ria cons ti tu í dos de suas crô ni cas na im pren sa,
as qua is, nos úl ti mos anos de seu la bor, eram pu bli ca -
das, não ape nas no Jor nal do Bra sil, mas tam bém
nos jor na is de vá ri os Esta dos. Tor na ram-se o café da
ma nhã em todo o País. Foi por aí que Cas tel lo che gou 
à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, onde foi sa u da do por
José Sar ney, seu ami go de mu i tos anos.

Cas te li nho, em seu dis cur so de pos se, de cla rou
que ali che ga va como re pór ter. ”Che go à Aca de mia
como jor na lis ta. Foi essa con di ção que me deu no to ri -
e da de e abriu-me ca mi nhos nos vos sos co ra ções. (...)
Mas devo res sal tar que, em de ter mi na do mo men to da
vida pro fis si o nal, qui se ram os fa dos que fos se o in tér -
pre te mais os ten si vo de sen ti men tos que não se po di -
am, en tão, ex pri mir. A so ci e da de an si a va por in for ma -
ções; e cou be-me abrir, gra ças ao apo io do Jor nal do
Bra sil, um ca nal de men sa gens ci fra das me di an te às
qua is aten dia a ex pec ta ti vas tão am plas quan to frus-
tra das. Sei que não tra ba lhei em vão, e é mu i to em
fun ção dis so que me aco lhe is aqui, in de pen den te -
men te dos sen ti men tos po lí ti cos de cada qual. Eis,
tal vez, a ra zão por que um re pór ter che ga pela pri me i -
ra vez, como tal, a ocu par uma ca de i ra nes ta Casa de
ex po en tes da vida bra si le i ra.“ 

O aca dê mi co José Sar ney, de po is de elo gi ar
sua obra li te rá ria, con fir mou: ”a ver da de é que en tra is
na Aca de mia como jor na lis ta, dos ma i o res da nos sa
his tó ria, na ga le ria dos gran des es cri to res, dos que
mais pres ta ram ser vi ço ao País, pela co e rên cia, pe las 
con vic ções. (...) No vos so caso, Sr. Car los Cas tel lo
Bran co, o jor na lis mo, além de ser ati vi da de do mi nan -
te, tem uma fe i ção es pe ci al, a do jor na lis mo po lí ti co. E
o que é o jor na lis mo po lí ti co? É o po lí ti co que fez do
jor na lis mo a sua tri bu na.“ 

A ver da de é que con ver sei com mu i tos con tem -
po râ ne os nos sos, em vá ri os pon tos do País, so bre o
des ti no na vida in te lec tu al de Mi nas. No Rio, na casa
de Afon so Ari nos, fi lho, no Bo ta fo go, fa la mos, ao lado
de Bia, sua es po sa, so bre o amá vel e só brio con ví vio
de Cas tel lo com os po lí ti cos, es cri to res, jor na lis tas e
in te lec tu a is. A re a li za ção dos so nhos de Afon so Ari-
nos, fi lho, de che gar à Casa de Ma cha do de Assis e
de seu pai, Afon so Ari nos de Melo Fran co, que im pul -
si o nou e dig ni fi cou, na tri bu na par la men tar, na vida
par ti dá ria, nas le tras e na im pren sa, a his tó ria con-
tem po râ nea do Bra sil. Cas tel lo di ver giu de Afon so Ari-
nos, quan do este se de cla rou ex-li be ral e par ti dá rio
da de mo cra cia es ta ti zan te. Afon so Ari nos, fi lho, res-
sal van do a ima gem de seu pai, que ”já não é mais sua

por que é da Na ção, da His tó ria do Bra sil“, acom pa -
nhou de per to a con vi vên cia de Cas tel lo com a Aca-
de mia, ”aon de che gou, so bre tu do, pela via in con fun -
dí vel do jor na lis mo“. 

Em São Pa u lo, a con ver sa com Sá ba to Ma gal di,
pro fes sor da USP, que co nos co es tu dou na Fa cul da -
de de Di re i to de Mi nas e co le ga de Cas te li nho na Aca-
de mia, tam bém des ta cou seu aces so pelo jor na lis mo. 
Tra ba lha ram jun tos, ain da no Rio, no Diá rio Ca ri o ca,
tes te mu nhan do a as cen são de Cas tel lo – ”por ve zes
três a cin co man che tes suas na mes ma edi ção“. Di rei, 
des de logo, efu si va men te, que o jor na lis ta e es cri tor
mi ne i ro Hum ber to Wer neck, em São Pa u lo, con fi -
ou-me, pes so al men te e por cor res pon dên cia, va li o -
sas ano ta ções so bre con ver sas que ti ve ra com Cas-
te li nho e ou tros es cri to res e jor na lis tas mi ne i ros. Sua
con tri bu i ção en ri que ceu subs tan ci al men te este meu
dis cur so.

Em Bra sí lia, na bi bli o te ca da Câ ma ra, con ver sei
com o jor na lis ta Ru bem Aze ve do Lima, que está ali,
na nos sa fren te, ou vin do-nos com aten ção. Dis se-me
do de sem pe nho de Cas tel lo à fren te do Sin di ca to dos
Jor na lis tas Pro fis si o na is de Bra sí lia. Ru bem era o seu
vice-pre si den te e, como tal, atu a va em de fe sa da en ti -
da de e de seus co le gas de pro fis são, so bre tu do nos
tem pos do re gi me de ex ce ção. Con ver sei tam bém
com o jor na lis ta Abdi as Sil va, nos so con tem po râ neo
de so nhos no Pi a uí. Ele vi veu uma si tu a ção bas tan te
di fí cil. Fe cha ra em Te re si na o jor nal O Tem po e ele fi-
cou sem em pre go. Le i tor, como nós ou tros, de Éri co
Ve rís si mo, Abdi as es cre veu-lhe no Rio Gran de do
Sul. Éri co, por es sas co i sas que pou co acon te cem na
vida, res pon deu, cha man do-o para tra ba lhar com ele
em Por to Ale gre. Lu mi no sa é a his tó ria de vida de
Abdi as, ami go de Cas tel lo des de a ado les cên cia até o
Jor nal do Bra sil, em Bra sí lia.

Do Vice-Pre si den te Mar co Ma ci el: ”De mo cra ta,
a Co lu na do Cas tel lo cons ti tu ía a me lhor pro va de que
as ins pi ra ções do povo pela li ber da de ter mi na ri am tri-
un fan do so bre os in te res ses oca si o na is. Seus tex tos
cla ros, lú ci dos e pro fun dos, cul ti va dos com o or na -
men to de sua in te li gên cia, ilu mi na ram sem pre os ca-
mi nhos da ati vi da de po lí ti ca no Bra sil, du ran te mais
de 40 anos.“

Em Belo Ho ri zon te, afi nal, o tes te mu nho de
Raul Ma cha do Hor ta so bre a ad mi ra ção mú tua en tre
Cas tel lo e Mil ton Cam pos, se me lhan tes na hon ra dez,
na éti ca, na sa be do ria e no sen ti men to da ter ra mi ne i -
ra.

Fo ram mu i tas as con ver sas e as in for ma ções
que re ce bi. Tan tas se ri am as le i tu ras que eu te ria que
em pre en der. Tan tos são os fa xes e e-ma ils que es tou
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re ce ben do de Mi nas, do Rio e de Bra sí lia, que de sis ti
de des cre ver a vida de Cas tel lo, até mes mo a vida mi-
ne i ra de Cas tel lo. Esta char ge de Lan, que exi bo, é
uma vi são sin té ti ca, um dos mais per fe i tos tra ços que
co nhe ço de seu per fil, ”in clu si ve de seus olhos gran-
des e be los“, como sem pre re cor da Élvia Lor del lo
Cas tel lo Bran co. O jor na lis mo de Cas te li nho emer gia
da in for ma ção e, mais ain da, da in tu i ção, de um ou tro
sen ti do. Que não exis te na ra di ca li za ção, nos ex tre -
mos, nas in con ten ções. Que só exis te na ló gi ca que
bro ta na lim pi dez do ra ci o cí nio, no meio dos acon te ci -
men tos e das ila ções. Não bus ca va ape nas a sig ni fi -
ca ção ex plí ci ta, mas tam bém algo mais pro fun do,
apa ren te men te dis tan te, ver da de i ra men te exa to,
ajus ta do à re a li da de, mas que só pode ser per ce bi do
com o olhar dos sen ti dos. Ele li da va com os fa tos, os
pres sen ti men tos e as ver sões. Co lo ca va a alma nos
de dos, de onde lhe vi nham as sen sa ções e flu ía o co-
nhe ci men to. E daí, des te vas to mun do, re ti ra va a ins-
pi ra ção ma i or, flu en te, ní ti da, o ra ci o cí nio ló gi co.
Esca pa va aos li mi tes, ia além, sem o que ja ma is te ria
sido o jor na lis ta de le i tu ra pra ze ro sa, por que lím pi da,
se re na, fir me, mes mo nos mo men tos em que a sua
con vic ção não lhe per mi tia en ve re dar-se por tex tos
con ven ci o na is ou ine xa tos. O que as si na va era exa to,
ver da de i ro, no tex to di re to ou na in ter pre ta ção que
pas sa va pela in tu i ção, a me mó ria viva, a ima gi na ção,
saía pela pon ta dos de dos, na má qui na de es cre ver.
Te cla tudo no pa pel, es cor re i ta men te, a má qui na Re-
ming ton e, de po is, já em Bra sí lia, a Oli vet ti, de qua se
ne nhu ma cor re ção e, na fi na li za ção de seu tem po de
vida, nos dias mais so fri dos de sua pro fis são, en can -
tou-se com o com pu ta dor. Via-o em sua casa, em
Bra sí lia, sus pen der a nos sa con ver sa e, nas mãos ve-
lo zes, em pou cos mi nu tos, a ”Co lu na do Cas tel lo“, so-
bre as sun to que nem sem pre era o da nos sa con ver -
sa. Jo ga va-se nos an ta go nis mos, no si lên cio dos
olhos e da ima gi na ção, e, de lá, sa íam-lhe os tex tos,
para se fa zer en ten der no café da ma nhã. Café que
to má va mos com a Co lu na em mãos, os olhos cin ti la -
dos e ávi dos de in for ma ção e de co nhe ci men tos.
Sem pre éti co, des pre za va a com ple xi da de, para
ver-se en ten di do pela le gião de seus de vo ta dos le i to -
res. O si lên cio é tam bém uma for ma de bus car a in-
ven ção. De cri ar sem ser per tur ba do por si mes mo.
Por den tro, Cas tel lo é ele mes mo, por in te i ro, a ca be -
ça é só cri a ção, in ven ção, fluên cia, rit mo, sín te se. Ele
que ria os fa tos, as ver sões, os vié ses. Cas tel lo tam-
bém es cre via nas en tre li nhas, so bre tu do nos re gi mes
to ta li tá ri os, re cor ren do a có di gos, que só uns pou cos
do mun do po lí ti co co nhe ci am ou adi vi nha vam nos re-
côn di tos. O des po tis mo de Var gas, o gol pe de 37, que

o co lhe ra já na Ter ra da Li ber da de, a nos sa Mi nas. A
Re vo lu ção de 1964, que du rou mais de 20 anos. Cas-
tel lo não se olha no es pe lho, só de re lan ce. Nun ca
para ad mi rar-se. Ele era o Car los Cas tel lo Bran co e
não o es pe lho, que não ama va. Ele era a crô ni ca, o
jor na lis mo a ser vi ço da His tó ria. Cas tel lo sem pre foi a
ino va ção, o in ven tor, para che gar, logo de po is, a re in -
ven tar do jor na lis mo po lí ti co no Bra sil. Esta a sua ma i -
or gló ria. 

Mu i to obri ga do.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR RAMEZ TEBET

27-2-2002
quar ta-fe i ra

10h – Exce len tís si mo Se nhor Isha ya El-Khoury,
          Emba i xa dor do Lí ba no

10h30 – Se nhor Fran cis co Gros, Pre si den te da
           Pe tro brás, acom pa nha do de mem bros da
           di re to ria

11h – Se nhor Mar fan Mar tins Vi e i ra, Pre si den te da
          Asso ci a ção Na ci o nal dos Mem bros do
          Mi nis té rio Pú bli co

11h30 – De pu ta do Mi chel Te mer e co mi ti va de
              ve re a do res da Fren te Par la men tar de Apo io
              a Se gu ran ça Pú bli ca Mu ni ci pal do Esta do
              de São Pa u lo

15h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na do
             Fe de ral

17h30 – De pu ta do Antô nio Car los Kon der Reis
             e pre fe i tos do Esta do de San ta Ca ta ri na

MENSAGEM Nº 43, DE 2002-CN
(Nº 84/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 18 da Lei nº 9.995, de 25 de

ju lho de 2000, e do § 4º do art. 9º da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, en ca mi nho a Vos sas 
Exce lên ci as o re la tó rio con ten do a de mons tra ção e a
ava li a ção do cum pri men to da meta de re sul ta do pri-
má rio do con jun to dos or ça 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 em pre sas es ta ta is fe de ra is não fi nan ce i ras, fi xa -
da para o exer cí cio de 2001.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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Ata da 9ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 28 de fevereiro de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão
Mo za ril do Ca val can ti, Ro meu Tuma e José Co e lho

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Anto nio Car los Jú ni or – Ari Stad ler – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí -
nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su-
plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer-
nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ger son Ca ma -
ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – José Agri pi no – José Alen car –
José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam-
pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon-
tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri -
na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro-
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma-
cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Val mir Ama ral – Wal-
deck Orne las

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71 Srs. Se na -
do res.

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

 DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 1/2002, de 4 de ja ne i ro úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do da De fe sa, en ca mi nhan do as in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 623, de 2001, do Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

Nº 56/2002, 19 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da De fe sa, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 699, de 2001, do
Se na dor Ade mir Andra de; e 

Nº 69/2002, de 1º do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do 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 666, de
2001, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

OFÍCIOS

 DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 5/2002, de 26 do cor ren te, co mu ni can do o ar-
qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 165, de
2000 (nº 4.576/2001, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que de no mi na ”Sil vio
Bo te lho“ tre cho da ro do via BR-174.

Nº 6/2002, de 26 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 75, de
2000 (nº 5.072/2001, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Arlin do Por to, que al te ra a Lei nº 8.212, de
24 de ju lho de 1991 (Lei Orgâ ni ca da Se gu ri da de
So ci al), ob je ti van do equi pa rar, para efe i to de con tri -
bu i ção pre vi den ciá ria, os con do mí ni os de pro du to -
res ru ra is aos con tri bu in tes in di vi du a is.
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MATÉRIAS RECEBIDAS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 222
da Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o
§ 2º do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro-
pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas e de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens.

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. 222 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 222. A pro pri e da de de em pre sa
jor na lís ti ca e de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens é pri va ti va de bra si le i ros na-
tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos,
ou de pes so as ju rí di cas cons ti tu í das sob as
leis bra si le i ras e que te nham sede no País.

§ 1º Em qual quer caso, pelo me nos
se ten ta por cen to do ca pi tal to tal e vo tan te
das em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens de ve rá per ten -
cer, di re ta ou in di re ta men te, a bra si le i ros na-
tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos,
que exer ce rão obri ga to ri a men te a ges tão
das ati vi da des e es ta be le ce rão o con te ú do
da pro gra ma ção.

§ 2º A res pon sa bi li da de edi to ri al e as
ati vi da des de se le ção e di re ção da pro gra -
ma ção ve i cu la da são pri va ti vas de bra si le i -
ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez
anos, em qual quer meio de co mu ni ca ção
so ci al.

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al
ele trô ni ca, in de pen den te men te da tec no lo -
gia uti li za da para a pres ta ção do ser vi ço,
de ve rão ob ser var os prin cí pi os enun ci a dos
no art. 221, na for ma de lei es pe cí fi ca, que
tam bém ga ran ti rá a pri o ri da de de pro fis si o -
na is bra si le i ros na exe cu ção de pro du ções
na ci o na is.

§ 4º Lei dis ci pli na rá a par ti ci pa ção de
ca pi tal es tran ge i ro nas em pre sas de que
tra ta o § 1º.

§ 5º As al te ra ções de con tro le so ci e tá -
rio das em pre sas de que tra ta o § 1º se rão
co mu ni ca das ao Con gres so Na ci o nal."

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 203, DE 1995

(Do Sr. La pro vi ta Vi e i ra e Ou tros) 

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 222
da Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o §
2º do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e -
da de de em pre sas Jor na lís ti cas e de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens.

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:

Arti go Úni co. A ex pres são “de en ti da des sem
fins lu cra ti vos” é adi ta da ao § 1º do art. 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o § 2º do mes mo ar ti go, 
pas san do o re fe ri do dis po si ti vo a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

Art. 222..................................................
§ 1º É ve da da a par ti ci pa ção de pes-

soa ju rí di ca no ca pi tal so ci al de em pre sa
jor na lís ti ca, de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, ex ce to a de par ti do po lí ti co, 
de en ti da des sem fins lu cra ti vos o de so ci e -
da des cujo ca pi tal per ten ça ex clu si va e no-
mi nal men te a bra si le i ros.

Jus ti fi ca ção 

As res tri ções à pro pri e da de de em pre sas jor na -
lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons o ima gens, 
im pos tas pelo art. 222, vi sam im pe dir o do mí nio dos
me i os de co mu ni ca ção so ci al por pes so as ju rí di cas.
Pelo dis pos to no re fe ri do ar ti go, a pro pri e da de des sa
ca te go ria de em pre sas é tam bém pri va ti va de bra si le -
i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos.

A ex ce ção con ti do no § 1º do mes mo dis po si ti vo
atin ge pes so as ju rí di cas, des de que se jam par ti dos
po lí ti cos ou so ci e da des cujo ca pi tal per ten ça ex clu si -
va men te a bra si le i ros. Tal par ti ci pa ção está li mi ta da
pelo § 2º em 30% do ca pi tal so ci al, não sen do per mi ti -
da a de ten ção de ne nhum mon tan te de ca pi tal com
di re i to a voto.

A pre sen te ini ci a ti va ob je ti va cor ri gir in jus ti ça
com as en ti da des sem fins lu cra ti vos co me ti da pe los
cons ti tu in tes que as ex clu í ram de qual quer hi pó te se
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pre vis ta no art. 222. A na tu re za des sas en ti da des e
sua atu a ção em áre as de edu ca ção, cul tu ra e as sis -
tên cia so ci al apon tam para a ne ces si da de de aces so
mais am plo aos me i os de co mu ni ca ção, ins tru men tos 
fun da men ta is para a di vul ga ção de seus pro gra mas
de in te res se so ci al.

Con clu in do, a pro pos ta de mi nha au to ria, que
con ta com o ne ces sá rio apo i a men to dos meus no-
bres co le gas mo di fi ca o § 1º, ex clu in do-se o § 2º do
art. 222, de for ma a in clu ir no tex to cons ti tu ci o nal a
pos si bi li da de das en ti da des sem fins lu cra ti vos pos-
su í rem em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são so-
no ra e de sons e ima gens. A pro pri e da de des sas em-
pre sas por en ti da des que não vi sam o lu cro con tri bu i -
rá so bre tu do para o pro ces so de apri mo ra men to des-
ses ve í cu los de co mu ni ca ção e para a de mo cra ti za -
ção da so ci e da de bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 10 de agos to de 1995. – De-
pu ta do La pro vi ta Vi e i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emis-

so ras de rá dio e te le vi são aten de rão aos se guin tes
prin cí pi os:

I – pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas;

II – pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re gi o nal e
es tí mu lo à pro du ção in de pen den te que ob je ti ve sua
di vul ga ção;

III – re gi o na li za ção da pro du ção cul tu ral, ar tís ti -
ca e jor na lís ti ca, con for me per cen tu a is es ta be le ci dos
em lei;

IV – res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes-
soa e da fa mí lia.

Art. 222. A pro pri e da de de em pre sa jor na lís ti ca
e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens é pri va -
ti va de bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de
dez anos, aos qua is ca be rá a res pon sa bi li da de por
sua ad mi nis tra ção e ori en ta ção in te lec tu al.

§ 1º É ve da da a par ti ci pa ção de pes soa ju rí di ca
no ca pi tal so ci al de em pre sa jor na lís ti ca ou de ra di o -
di fu são, ex ce to a de par ti do po lí ti co e de so ci e da des
cujo ca pi tal per ten ça ex clu si va e no mi nal men te a bra-
si le i ros.

§ 2º A par ti ci pa ção re fe ri da no pa rá gra fo an te ri -
or só se efe tu a rá atra vés de ca pi tal sem di re i to a voto

e não po de rá ex ce der a trin ta por cen to do ca pi tal so-
ci al.
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2002

(Nº 894/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do 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.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re-
sul tar em al te ra ções ou re vi são da re fe ri da Con ven -
ção ou que acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do in ci -
so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

Os Esta dos-Par tes nes ta Con ven ção,
Ten do pre sen te os pro pó si tos e prin cí pi os da

Car ta das Na ções Uni das re la ti vos à ma nu ten ção da
paz e da se gu ran ça in ter na ci o na is e ao fo men to das
re la ções de ami za de e boa vi zi nhan ça e da co o pe ra -
ção en tre os Esta dos,

Obser van do com pro fun da pre o cu pa ção que se
in ten si fi cam em es ca la mun di al os aten ta dos ter ro ris -
tas em to das as suas for mas e ma ni fes ta ções,

Re cor dan do a De cla ra ção por oca sião do cin-
qüen te ná rio das Na ções Uni das, de 24 de ou tu bro de
1995,

Re cor dan do tam bém a De cla ra ção so bre Me di -
das para Eli mi nar o Ter ro ris mo Inter na ci o nal, que
cons ta do ane xo da Re so lu ção nº 49/60 da Assem-
bléia Ge ral, de 9 de de zem bro de 1994, na qual, en tre
ou tros, “os Esta dos-Mem bros das Na ções Uni das re-
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a fir mam so le ne men te e de for ma ine quí vo ca sua con-
de na ção a to dos os atos, mé to dos e prá ti cas ter ro ris -
tas, por con si de rá-los cri mi no sos e in jus ti fi cá ve is,
seja onde for ou quem for que os co me ta, in clu í dos os
que co lo cam em pe ri go as re la ções de ami za de en tre
os Esta dos e os po vos, e ame a çam a in te gri da de ter-
ri to ri al e a se gu ran ça dos Esta dos”,

Obser van do que a De cla ra ção en co ra ja ain da
os Esta dos “a exa mi na rem com ur gên cia o al can ce
das dis po si ções ju rí di cas in ter na ci o na is vi gen tes so-
bre pre ven ção, re pres são e eli mi na ção do ter ro ris mo
em to das as suas for mas e ma ni fes ta ções, com vis tas 
a ga ran tir a exis tên cia de um mar co ju rí di co glo bal
que in clua to dos os as pec tos da ques tão”,

Re cor dan do ain da a Re so lu ção nº 51/210 da
Assem bléia Ge ral, de 17 de de zem bro de 1996, e a
De cla ra ção com ple men tar à De cla ra ção de 1994 so-
bre Me di das para Eli mi nar o Ter ro ris mo Inter na ci o nal, 
que cons ta do ane xo des sa re so lu ção, 

Obser van do tam bém que os aten ta dos ter ro ris -
tas com ex plo si vos ou ou tros ar te fa tos mor tí fe ros
cada vez mais se ge ne ra li zam,

Obser van do ain da que as dis po si ções ju rí di cas
mul ti la te ra is vi gen tes não são su fi ci en tes para en fren -
tar ade qua da men te es ses aten ta dos,

Con ven ci dos da ur gen te ne ces si da de de in ten -
si fi car a co o pe ra ção in ter na ci o nal en tre os Esta dos
com vis tas a con ce ber e ado tar me di das efi ca zes e
prá ti cas para pre ve nir es ses aten ta dos ter ro ris tas e
para pro ces sar e pu nir seus au to res,

Con si de ran do que a ocor rên cia des ses aten ta -
dos é mo ti vo de pro fun da pre o cu pa ção para a co mu -
ni da de in ter na ci o nal como um todo,

Obser van do que as ati vi da des das for ças mi li ta -
res dos Esta dos se re gem por nor mas do di re i to in ter -
na ci o nal fora do con tex to des ta Con ven ção e que a
ex clu são de cer tos atos do âm bi to des ta Con ven ção
não jus ti fi ca nem tam pou co le gi ti ma atos ilí ci tos de
qual quer na tu re za, nem pre ju di ca seu pro ces so ao
abri go de ou tras leis,

Acor da ram o se guin te:

Arti go 1

Para os pro pó si tos des ta Con ven ção:
1. “ins ta la ção es ta tal ou go ver na men tal” in clui

toda ins ta la ção ou ve í cu lo per ma nen te ou pro vi só rio
uti li za da ou ocu pa da por re pre sen tan tes de um Esta-
do, mem bros do go ver no, dos po de res le gis la ti vo ou
ju di ciá rio, ou por fun ci o ná ri os ou em pre ga dos de um
Esta do ou qual quer ou tra au to ri da de ou en ti da de pú-
bli ca, ou por em pre ga dos ou fun ci o ná ri os de uma or-

ga ni za ção in ter go ver na men tal no de sem pe nho de
suas fun ções ofi ci a is.

2. “Insta la ção de in fra-es tru tu ra” é qual quer ins-
ta la ção, de pro pri e da de pú bli ca ou pri va da, que for ne -
ça ou dis tri bua ser vi ços ao pú bli co, como os de abas-
te ci men to de água, es go tos, ener gia, com bus tí vel ou
co mu ni ca ções.

3. “Arte fa to ex plo si vo ou ou tro ar te fa to mor tí fe -
ro” é:

a) arma ou ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio,
que te nha o pro pó si to ou a ca pa ci da de de ca u sar
mor te, le sões cor po ra is gra ves ou da nos ma te ri a is
subs tan ci a is; ou

b) arma ou ar te fa to que te nha o pro pó si to ou a
ca pa ci da de de ca u sar mor te, le sões cor po ra is gra ves 
ou da nos ma te ri a is subs tan ci a is pela emis são, a pro-
pa ga ção ou o im pac to de pro du tos quí mi cos tó xi cos,
agen tes ou to xi nas bi o ló gi cas ou subs tân ci as se me -
lhan tes, ou ra di a ção ou ma te ri al ra di o a ti vo.

4. “For ças mi li ta res de um Esta do” são as for ças
ar ma das de um Esta do que fo rem or ga ni za das, tre i -
na das e equi pa das de acor do com sua le gis la ção na-
ci o nal com o pro pó si to pri mor di al de de fe sa ou se gu -
ran ça na ci o nal, bem como as pes so as que apói em
es sas for ças ar ma das e es te jam sob seu co man do,
con tro le e res pon sa bi li da de for mal.

5. “Lo gra dou ro pú bli co” é a par te de qual quer
edi fí cio pú bli co, ter re no, via pú bli ca, cur so d’água ou
ou tro lo cal que for de aces so pú bli co, per ma nen te,
pe rió di ca ou oca si o nal men te, e in clui qual quer lo cal
co mer ci al, em pre sa ri al, cul tu ral his tó ri co, edu ca ci o -
nal, re li gi o so, go ver na men tal, de en tre te ni men to, re-
cre a ti vo ou si mi lar que es te ja aces sí vel ou for aber to
ao pú bli co.

6. “Sis te ma de trans por te pú bli co” é qual quer
ins ta la ção, ve í cu lo e ins tru men to, de pro pri e da de pú-
bli ca ou pri va da, que for uti li za do em ser vi ços pú bli -
cos ou para ser vi ços pú bli cos de trans por te de pes so -
as ou car ga.

Arti go 2

1. Co me te um de li to no sen ti do des ta Con ven -
ção qual quer pes soa que ilí ci ta e in ten ci o nal men te
en tre ga, co lo ca, lan ça ou de to na um ar te fa to ex plo si -
vo ou ou tro ar te fa to mor tí fe ro em, den tro ou con tra um
lo gra dou ro pú bli co, uma ins ta la ção es ta tal ou go ver -
na men tal, um sis te ma de trans por te pú bli co ou uma
ins ta la ção de in fra-es tru tu ra.

a) com a in ten ção de ca u sar mor te ou gra ve le-
são cor po ral; ou
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b) com a in ten ção de ca u sar des tru i ção sig ni fi -
ca ti va des se lu gar, ins ta la ção ou rede que oca si o ne
ou pos sa oca si o nar um gran de pre ju í zo eco nô mi co.

2. Tam bém cons ti tui de li to a ten ta ti va de co me -
ter qual quer dos de li tos enu me ra dos no pa rá gra fo 1.

3. Tam bém cons ti tui de li to:
a) par ti ci par como cúm pli ce nos de li tos enun ci a -

dos nos pa rá gra fos 1 ou 2; ou
b) or ga ni zar e di ri gir ou tros na per pe tra ção dos

de li tos enun ci a dos nos pa rá gra fos 1 e 2; ou
c) con tri bu ir de qual quer ou tra for ma na per pe -

tra ção de um ou mais dos de li tos enun ci a dos nos pa-
rá gra fos 1 ou 2 por um gru po de pes so as que atue
com um pro pó si to co mum; essa con tri bu i ção de ve rá
ser in ten ci o nal e ocor rer seja com a fi na li da de de co-
la bo rar com a ati vi da de; ou o pro pó si to de li ti va ge né ri -
co do gru po, seja com o co nhe ci men to da in ten ção do
gru po de co me ter o de li to ou de li tos de que se tra te.

Arti go 3

Esta Con ven ção não será apli cá vel quan do o
de li to for co me ti do num Esta do, o de lin qüen te pre su -
mi do e as ví ti mas fo rem na ci o na is des se Esta do, o
de lin qüen te pre su mi do se en con tre no ter ri tó rio des-
se Esta do e ne nhum ou tro Esta do pos sa exer cer sua
ju ris di ção de acor do com o dis pos to nos pa rá gra fos 1
ou 2 do ar ti go 6 des ta Con ven ção, sal vo quan do se
apli quem as dis po si ções dos ar ti gos 10 a 15.

Arti go 4

Cada Esta do-Par te ado ta rá as me di das ne ces -
sá ri as para:

a) ti pi fi car como cri me, de acor do com sua le gis -
la ção in ter na, os de li tos in di ca dos no ar ti go 2 des ta
Con ven ção;

b) pu nir es ses de li tos com pe nas ade qua das,
que le vem em con si de ra ção a gra vi da de de sua na tu -
re za.

Arti go 5

Cada Esta do-Par te ado ta rá as me di das ne ces -
sá ri as, in clu si ve, quan do for o caso, a ado ção de le-
gis la ção in ter na, para ga ran tir que atos cri mi no sos
com pre en di dos no âm bi to des ta Con ven ção, em es-
pe ci al os que pre ten dam ou te nham o pro pó si to de
cri ar um es ta do de ter ror na po pu la ção em ge ral, em
um gru po de pes so as ou em de ter mi na das pes so as,
não se pos sam, em ne nhu ma cir cuns tân cia, jus ti fi car
por con si de ra ções de na tu re za po lí ti ca, fi lo só fi ca, ide-
o ló gi ca, ra ci al, ét ni ca, re li gi o sa ou de qual quer na tu -

re za se me lhan te e se jam ape na dos de for ma con sis -
ten te com sua gra vi da de.

Arti go 6

1. Cada Esta do-Par te ado ta rá as me di das ne-
ces sá ri as para es ta be le cer sua ju ris di ção so bre os
de li tos enun ci a dos no ar ti go 2 quan do:

a) o de li to for co me ti do no ter ri tó rio des se Esta-
do;

b) o de li to for co me ti do a bor do de em bar ca ção
que por te a ban de i ra des se Esta do ou de ae ro na ve
ma tri cu la da sob as leis des se Esta do no mo men to em
que ve nha a ser co me ti do; ou

c) o de li to for co me ti do por na ci o nal des se Esta-
do.

2. Um Esta do-Par te tam bém po de rá es ta be le -
cer sua ju ris di ção so bre qual quer des ses de li tos
quan do:

a) esse de li to for co me ti do con tra um na ci o nal
des se Esta do;

b) esse de li to for co me ti do con tra uma ins ta la -
ção es ta tal ou go ver na men tal des se Esta do no ex te ri -
or, in clu si ve uma em ba i xa da ou ou tra ins ta la ção di-
plo má ti ca ou con su lar des se Esta do;

c) esse de li to for co me ti do por um apá tri da que
te nha sua re si dên cia ha bi tu al nes se Esta do;

d) esse de li to for co me ti do com o ob je ti vo de
obri gar esse Esta do a re a li zar ou se abs ter de re a li zar 
qual quer ato; ou

e) esse de li to for co me ti do a bor do de uma ae ro -
na ve ope ra da pelo go ver no des se Esta do.

3. Cada Esta do-Par te, ao ra ti fi car, ace i tar,
apro var ou ade rir a esta Con ven ção, no ti fi ca rá o Se-
cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das da ju ris di ção que
ti ver es ta be le ci do, de acor do com o pa rá gra fo 2, no
âm bi to de sua le gis la ção in ter na. Caso ocor ra al gu -
ma al te ra ção nes sa ju ris di ção, o Esta do-Par te de ve -
rá co mu ni cá-la ime di a ta men te ao Se cre tá rio-Ge ral.

 4. Cada Esta do-Par te to ma rá, igual men te, as
me di das ne ces sá ri as para es ta be le cer sua ju ris di -
ção so bre os de li tos enun ci a dos no pa rá gra fo 2 nos
ca sos em que o de lin qüen te pre su mi do se en con tre
em seu ter ri tó rio e esse Esta do não con ce da a ex-
tra di ção a ne nhum dos Esta dos-Par tes que te nham
es ta be le ci do sua ju ris di ção, de acor do com o pa rá -
gra fo 1 ou 2.

 5. Esta Con ven ção não ex clui o exer cí cio da
ju ris di ção pe nal es ta be le ci da por um Esta do-Par te
de acor do com sua le gis la ção in ter na. 

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  1º 01117

    367FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Arti go 7

1. O Esta do-Par te, que re ce be rá in for ma ção
que in di que en con trar-se em seu ter ri tó rio pes soa
que te nha co me ti do ou for sus pe i ta de ter co me ti do
um de li to enun ci a do no ar ti go 2, ado ta rá ime di a ta -
men te as me di das ne ces sá ri as, de acor do com sua
Le gis la ção in ter na, para in ves ti gar os fa tos con ti dos
na in for ma ção re ce bi da. 

2. O Esta do-Par te em cujo ter ri tó rio se en con tre
o de lin qüen te ou sus pe i to, caso con si de re que as cir-
cuns tân ci as as sim o re co men dam, to ma rá as me di -
das apro pri a das, de acor do com sua le gis la ção in ter -
na, para as se gu rar a pre sen ça des sa pes soa para
fins de ju í zo ou ex tra di ção. 

3. Qu al quer pes soa a que se re fi ram as me di das 
in di ca das no pa rá gra fo 2 terá di re i to a:

a) co mu ni car-se sem de mo ra com o re pre sen -
tan te mais pró xi mo do Esta do de que for na ci o nal ou
que te nha a com pe tên cia para pro te ger os seus di re i -
tos ou, caso se tra te de apá tri da, do Esta do em cujo
ter ri tó rio re si da ha bi tu al men te;

b) re ce ber a vi si ta de um re pre sen tan te des se
Esta do;

c) ser in for ma do dos seus di re i tos ao abri go dos
in ci sos (a) e (b).

4. Os di re i tos a que se re fe re o pa rá gra fo 3 de ve -
rão ser exer ci dos de con for mi da de com as leis e re gu -
la men tos do Esta do em que se en con tre o de lin qüen -
te ou sus pe i to, sem pre que es sas leis e re gu la men tos
per mi tam a ple na vi gên cia dos di re i tos enun ci a dos no
pa rá gra fo 3.

5. O dis pos to nos pa rá gra fos 3 e 4 se fará sem
pre ju í zo do di re i to de qual quer Esta do-Par te, que,
con for me os pa rá gra fos 1, in ci so (c), ou 2, in ci so (c),
do ar ti go 6, te nha re i vin di ca do ju ris di ção, de con vi dar
o Co mi tê Inter na ci o nal da Cruz Ver me lha a co mu ni -
car-se ou vi si tar o sus pe i to. 

6. O Esta do-Par te que, em vir tu de des te ar ti go,
co lo car uma pes soa sob sua cus tó dia, co mu ni ca rá
ime di a ta men te a de ten ção e as cir cuns tân ci as que a
jus ti fi cam aos Esta dos-Par tes que te nham es ta be le -
ci do sua ju ris di ção, de con for mi da de com os pa rá gra -
fos 1 e 2 do ar ti go 6, e, se o con si de rar con ve ni en te, a
qua is quer ou tros Esta dos-Par tes in te res sa dos, di re -
ta men te ou por in ter mé dio do Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das. O Esta do que pro ce da à in ves ti ga ção 
pre vis ta no pa rá gra fo 1 in for ma rá sem de mo ra dos re-
sul ta dos da mes ma aos men ci o na dos Esta dos-Par -
tes e in di ca rá se ten ci o na exer cer sua ju ris di ção so-
bre o caso.

Arti go 8

1. O Esta do-Par te, em cujo ter ri tó rio se en con -
trar o sus pe i to de lin qüen te, es ta rá obri ga do, nos ca-
sos em que se apli que o ar ti go 6, e caso não pro ce da
a sua ex tra di ção, a sub me ter sem de mo ra in de vi da o
caso a suas au to ri da des com pe ten tes com vis tas à
aber tu ra do pro ces so, de acor do com o pro ce di men to
pre vis to pela le gis la ção des se Esta do, sem ne nhu ma
ex ce ção e in de pen den te men te de que o de li to te nha
sido ou não co me ti do em seu ter ri tó rio. As men ci o na -
das au to ri da des ado ta rão sua de ci são nas mes mas
con di ções apli cá ve is a qual quer de li to de na tu re za
gra ve de acor do com as leis des se Esta do.

2. Qu an do a le gis la ção de um Esta do-Par te lhe
per mi ta pro ce der à ex tra di ção de um de seus na ci o -
na is ou en tre gá-lo ape nas com a con di ção de que
este lhe seja de vol vi do para cum prir a pena que lhe
for im pos ta como re sul ta do do pro ces so para o qual
foi pe di da sua ex tra di ção ou en tre ga, e esse Esta do e
o que lhe so li ci te a ex tra di ção es ti ve rem de acor do
com essa op ção e as de ma is con di ções que con si de -
rem ade qua das, tal ex tra di ção ou en tre ga con di ci o nal 
será su fi ci en te para cum prir a obri ga ção enun ci a da
no pa rá gra fo 1.

Arti go 9

1. Os de li tos enun ci a dos no ar ti go 2 se rão con si -
de ra dos in clu í dos en tre os que le vam à ex tra di ção em
todo tra ta do de ex tra di ção acor da do en tre Esta-
dos-Par tes an tes da en tra da em vi gor des ta Con ven -
ção. Os Esta dos-Par tes com pro me tem-se a in clu ir
tais de li tos como ca sos de ex tra di ção em todo o tra ta -
do so bre a ma té ria que acor da rem pos te ri or men te
en tre si.

2. Qu an do um Esta do-Par te, que su bor di ne a
ex tra di ção à exis tên cia de um tra ta do, re ce ba um pe-
di do de ex tra di ção de ou tro Esta do-Par te, com o qual
não te nha acor da do um tra ta do, po de rá, a seu cri té -
rio, con si de rar esta Con ven ção como a base ju rí di ca
ne ces sá ria para a ex tra di ção com res pe i to aos de li tos 
pre vis tos no ar ti go 2. A ex tra di ção es ta rá su je i ta às
de ma is con di ções exi gi das pela le gis la ção do Esta do
ao qual se te nha sub me ti do o pe di do.

3. Os Esta dos-Par tes que não su bor di nem a ex-
tra di ção à exis tên cia de um tra ta do, re co nhe ce rão os
de li tos enun ci a dos no ar ti go 2 como ca sos de ex tra di -
ção en tre si, su je i tos às con di ções exi gi das pela le gis -
la ção do Esta do a que se faça a so li ci ta ção.

4. Caso ne ces sá rio, para fins da ex tra di ção en-
tre Esta dos-Par tes, con si de rar-se-á que os de li tos
enun ci a dos no ar ti go 2 ocor re ram não ape nas no lu-

01118 Sex ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

FEVEREIRO 2002368    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



gar em que fo ram co me ti dos, mas tam bém no ter ri tó -
rio dos Esta dos que ti ve rem es ta be le ci do sua ju ris di -
ção, de con for mi da de com os pa rá gra fos 1 e 2 do ar ti -
go 6.

5. As dis po si ções de to dos os tra ta dos de ex tra -
di ção vi gen tes en tre Esta dos-Par tes com res pe i to
aos de li tos enu me ra dos no ar ti go 2 con si de rar-se-ão
mo di fi ca das en tre es ses Esta dos, na me di da em que
fo rem in com pa tí ve is com a pre sen te Con ven ção.

Arti go 10

1. Os Esta dos-Par tes pres ta rão toda as sis tên cia 
pos sí vel en tre si com re la ção a qual quer in ves ti ga ção, 
pro ces so pe nal ou pro ce di men to de ex tra di ção que
for ini ci a do com res pe i to aos de li tos enun ci a dos no
ar ti go 2, in clu si ve quan to à ob ten ção de pro vas a seu
dis por ne ces sá ri as ao pro ces so.

2. Os Esta dos-Par tes cum pri rão as obri ga ções
que lhes com pi tam em vir tu de do pa rá gra fo 1 de acor-
do com os tra ta dos ou ou tros acor dos de as sis tên cia
ju rí di ca re cí pro ca que exis tam en tre eles. Na au sên -
cia de tais tra ta dos ou acor dos, os Esta dos-Par tes
pres ta rão essa as sis tên cia en tre si de con for mi da de
com sua le gis la ção in ter na.

Arti go 11

Para o pro pó si to da ex tra di ção ou da as sis tên cia 
ju rí di ca re cí pro ca, ne nhum dos de li tos enun ci a dos no
ar ti go 2 será con si de ra do de li to po lí ti co, nem de li to
co ne xo a um de li to po lí ti co, nem tam pou co de li to ins-
pi ra do em mo ti vos po lí ti cos. Con se qüen te men te, não
po de rá ser re cu sa da uma so li ci ta ção de ex tra di ção ou
de as sis tên cia ju di ciá ria re cí pro ca for mu la da com
base em um de li to des sa na tu re za pela úni ca ra zão
de que se re fi ra a um de li to po lí ti co ou a um de li to ins-
pi ra do em mo ti vos po lí ti cos.

Arti go 12

 Nada do dis pos to nes ta Con ven ção po de rá ser
in ter pre ta do como im pon do uma obri ga ção de ex tra -
di tar ou de pres tar as sis tên cia ju rí di ca re cí pro ca se o
Esta do a que for apre sen ta do o pe di do ti ver mo ti vos
fun da men ta dos para acre di tar que a so li ci ta ção de
ex tra di ção pe los de li tos enun ci a dos no ar ti go 2 ou de
as sis tên cia ju rí di ca re cí pro ca com re la ção a es ses
de li tos te nha sido for mu la da com o ob je ti vo de pro-
ces sar ou cas ti gar uma pes soa por mo ti vos de raça,
re li gião, na ci o na li da de, ori gem ét ni ca ou opi nião po lí -
ti ca, ou que o cum pri men to do que for so li ci ta do pos-
sa pre ju di car a si tu a ção des sa pes soa por es ses
mes mos mo ti vos.

Arti go 13

1. A pes soa que es ti ver de ti da ou cum prin do
pena no ter ri tó rio de um Esta do-Par te e cuja pre sen -
ça for so li ci ta da em ou tro Esta do-Par te, com vis tas a
pres tar tes te mu nho ou a fa zer iden ti fi ca ção, ou para
que aju de a ob ter pro vas ne ces sá ri as para a in ves ti -
ga ção ou para o pro ces so re la ti vo aos de li tos pre vis -
tos na pre sen te Con ven ção, po de rá ser trans fe ri da,
aten di das as se guin tes con di ções:

a) Se essa pes soa der o seu con sen ti men to li vre 
e cla ro;

b) Se as au to ri da des com pe ten tes de am bos os
Esta dos es ti ve rem de acor do, su je i tas às con di ções
que con si de rem apro pri a das;

2. Para os fins do pre sen te ar ti go:
a) O Esta do para o qual for trans fe ri da essa pes-

soa es ta rá au to ri za do e obri ga do a man tê-la de ti da, a
me nos que o Esta do de onde foi trans fe ri da so li ci te ou
au to ri ze di fe ren te men te;

b) O Esta do para o qual for trans fe ri da essa pes-
soa cum pri rá, sem de mo ras, sua obri ga ção de de vol -
vê-la à cus tó dia do Esta do do qual foi trans fe ri da, con-
for me te nham acor da do an te ci pa da men te ou de ou tra 
for ma as au to ri da des com pe ten tes de am bos os
Esta dos;

c) O Esta do para o qual for trans fe ri da essa pes-
soa não exi gi rá ao Esta do do qual foi trans fe ri da que ini-
cie pro ce di men tos de ex tra di ção para sua de vo lu ção;

d) Será le va do em con si de ra ção o tem po que a
pes soa trans fe ri da fi car de ti da no Esta do que so li ci tar
a trans fe rên cia, para os efe i tos do cum pri men to da
pena que lhe te nha sido im pos ta pelo Esta do que a
trans fe riu.

3. A pes soa trans fe ri da com base no pre sen te
ar ti go, seja qual for sua na ci o na li da de, não po de rá
ser pro ces sa da, de ti da ou sub me ti da a qual quer ou tra
res tri ção de sua li ber da de pes so al no ter ri tó rio do
Esta do para o qual ti ver sido trans fe ri da com base em
atos ou con de na ções an te ri o res à sua sa í da do ter ri -
tó rio do Esta do do qual foi trans fe ri da, sal vo se este
Esta do es ti ver de acor do.

Arti go 14

Toda pes soa que es ti ver de ti da ou a res pe i to da
qual se ado te qual quer me di da ou pro ce di men to com
base nes ta Con ven ção terá a ga ran tia de tra ta men to
jus to, in clu si ve o usu fru to de to dos os di re i tos e ga ran -
ti as de con for mi da de com a lei do Esta do em cujo ter-
ri tó rio es ti ver, e os dis po si ti vos apli cá ve is do di re i to in-
ter na ci o nal, in clu si ve, o di re i to in ter na ci o nal em ma té -
ria de di re i tos hu ma nos.
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Arti go 15

Os Esta dos-Par tes co o pe ra rão na pre ven ção
dos de li tos pre vis tos no ar ti go 2, em es pe ci al:

a) Me di an te a ado ção de to das as me di das fac tí -
ve is, en tre as qua is caso ne ces sá rio, a de adap tar
suas le gis la ções in ter nas para pre ve nir e im pe dir que
se pre pa re, em seus res pec ti vos ter ri tó ri os, a per pe -
tra ção de tais de li tos, den tro ou fora de seus ter ri tó ri -
os, in clu si ve a ado ção de me di das para pro i bir, em
seus ter ri tó ri os, ati vi da des ile ga is de pes so as, gru pos 
e or ga ni za ções que pro mo vam, ins ti guem, or ga ni -
zem, fi nan ci em com co nhe ci men to de ca u sa ou par ti -
ci pem nos de li tos pre vis tos no ar ti go 2;

b) Me di an te o in ter câm bio de in for ma ção pre ci -
sa e cor ro bo ra da, de con for mi da de com sua le gis la -
ção in ter na, e a co or de na ção de me di das ad mi nis tra -
ti vas ou de ou tra ín do le que se ado tem, caso apro pri -
a das, para im pe dir que se co me tam os de li tos pre vis -
tos no ar ti go 2; e,

c) Qu an do ne ces sá rio, me di an te a pes qui sa e o
de sen vol vi men to de mé to dos de de tec ção de ex plo si -
vos e de ou tras subs tân ci as no ci vas que pos sam pro vo -
car a mor te ou le sões cor po ra is, con sul tas so bre a pre-
pa ra ção de nor mas para mar car os ex plo si vos com vis-
tas a iden ti fi car a sua ori gem em in ves ti ga ções após ex-
plo sões, o in ter câm bio de in for ma ções so bre me di das
pre ven ti vas, a co o pe ra ção e trans fe rên cia de tec no lo -
gia, equi pa men tos e ma te ri al cor re la to.

Arti go 16

O Esta do-Par te em que se es ta be le ça uma
ação pe nal con tra o sus pe i to de lin qüen te co mu ni ca -
rá, de acor do  com sua le gis la ção in ter na ou seus pro-
ce di men tos apli cá ve is, o re sul ta do fi nal des sa ação
ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das, que  trans-
mi ti rá a in for ma ção aos de ma is Esta dos-Par tes.

Arti go 17

Os Esta dos-Par tes cum pri rão as obri ga ções de
sua com pe tên cia em vir tu de des ta Con ven ção de for-
ma com pa tí vel com os prin cí pi os da igual da de so be -
ra na, da in te gri da de ter ri to ri al dos Esta dos e da
não-in ter ven ção nos as sun tos in ter nos de ou tros
Esta dos.

Arti go 18

Nada do dis pos to nes ta Con ven ção au to ri za rá
um Esta do-Par te a exer cer sua ju ris di ção no ter ri tó rio
de ou tro Esta do-Par te, ou a nele re a li zar fun ções ex-
clu si va men te re ser va das às au to ri da des des se ou tro
Esta do-Par te por seu di re i to in ter no.

Arti go 19

1. Nada do dis pos to nes ta Con ven ção afe ta rá
ou tros di re i tos, obri ga ções e  res pon sa bi li da des dos
Esta dos e dos in di ví du os es ta be le ci das no di re i to in-
ter na ci o nal, em es pe ci al os pro pó si tos e prin cí pi os da
Car ta das Na ções Uni das e o di re i to in ter na ci o nal hu-
ma ni tá rio.

2. As ati vi da des das for ças ar ma das du ran te um
con fli to ar ma do, con for me de fi ni das pelo di re i to in ter -
na ci o nal hu ma ni tá rio e por este re gi dos, não es ta rão
su je i tas à pre sen te Con ven ção e tam pou co o es ta rão
as ati vi da des re a li za das pe las for ças mi li ta res de um
Esta do no cum pri men to de suas fun ções ofi ci a is,
sem pre que fo rem re gi das por  ou tras nor mas do di re -
i to in ter na ci o nal.

Arti go 20

1. As con tro vér si as que ve nham a sur gir en tre
dois ou mais Esta dos-Par tes so bre a in ter pre ta ção ou
a apli ca ção des ta Con ven ção e que não se pos sam
re sol ver me di an te ne go ci a ções den tro de um pra zo
ra zoá vel se rão sub me ti das a ar bi tra gem por pe ti ção
de um des ses Esta dos. Se, num pra zo de seis me ses, 
con ta dos a par tir da data da so li ci ta ção de ar bi tra -
gem, as par tes não che ga rem a um acor do so bre a
for ma de or ga ni zá-la, qual quer das par tes po de rá
sub me ter a con tro vér sia à Cor te Inter na ci o nal de Jus-
ti ça, me di an te so li ci ta ção apre sen ta da con for me o
Esta tu to da Cor te.

2. Cada Esta do, no mo men to de as si nar, ra ti fi -
car, ace i tar ou apro var a pre sen te Con ven ção, ou a
ela ade rir, po de rá de cla rar não se con si de rar obri ga -
do pelo pa rá gra fo 1º. Os de ma is Esta dos-Par tes não
es ta rão obri ga dos pelo dis pos to no pa rá gra fo 1º com
res pe i to a qual quer Esta do-Par te que te nha for mu la -
do essa re ser va.

3. O Esta do que ti ver for mu la do a re ser va pre-
vis ta no pa rá gra fo 2 po de rá re ti rá-la em qual quer mo-
men to, me di an te no ti fi ca ção ao Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das.

Arti go 21

1. Esta Con ven ção es ta rá aber ta à as si na tu ra
de to dos os Esta dos, de 12 de ja ne i ro de 1998 até 31
de de zem bro de 1999, na Sede das Na ções Uni das
em Nova York.

2. Esta Con ven ção es ta rá su je i ta a ra ti fi ca ção,
ace i ta ção ou apro va ção. Os ins tru men tos de ra ti fi ca -
ção, ace i ta ção ou apro va ção se rão de po si ta dos jun to
ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das.
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3. Esta Con ven ção es ta rá aber ta à ade são de
qual quer Esta do. Os ins tru men tos de ade são de ve rão 
ser de po si ta dos jun to ao Se cre tá rio-Ge ral das Na-
ções Uni das.

Arti go 22

1. Esta Con ven ção en tra rá em vi gor no tri gé si -
mo dia após a data do de pó si to jun to ao Se cre tá -
rio-Ge ral das Na ções Uni das do vi gé si mo-se gun do
ins tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção ou
ade são.

2. Para os Esta dos que ra ti fi quem, ace i tem ou
apro vem a Con ven ção, ou a ela adi ram, de po is do de-
pó si to do vi gé si mo-se gun do ins tru men to de ra ti fi ca -
ção, ace i ta ção, apro va ção ou ade são, a Con ven ção
en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia após a data em que
cada um des ses Esta dos ti ver de po si ta do seu ins tru -
men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção apro va ção ou ade são.

Arti go 23

1. Qu al quer Esta do-Par te po de rá de nun ci ar
esta Con ven ção me di an te no ti fi ca ção es cri ta di ri gi da
ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni dos.

2. A de nún cia sur ti rá efe i to um ano após a data
em que o Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das ti ver
re ce bi do a no ti fi ca ção cor res pon den te.

Arti go 24

O ori gi nal da pre sen te Con ven ção, cu jos tex tos
em ára be, chi nês, es pa nhol, fran cês, in glês e rus so
são igual men te au tên ti cos, será de po si ta do jun to ao
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das, que en vi a rá có-
pi as cer ti fi ca das do mes mo a to dos os Esta dos.

Em fé do que, os aba i xo as si na dos, de vi da men -
te au to ri za dos por seus res pec ti vos Go ver nos, as si -
na ram a pre sen te Con ven ção, aber ta para as si na tu ra
em Nova York, aos doze dias de ja ne i ro de mil no ve -
cen tos no ven ta e oito.

MENSAGEM Nº 932, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84, in-

ci so VIII da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Re la ções Exte ri o res, o tex to 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 de 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.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2000. – Mar cos Ma ci el

EM Nº 174/MRE.

Bra sí lia, 8 de ju lho  de 2000

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

ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo 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.

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.

3. 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 ane xo 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.

4. À luz do ex pos to e com vis tas ao en ca mi nha -
men to do as sun to à apre ci a ção dc Po der Le gis la ti vos
sub me to a Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem
ao Con gres so Na ci o nal, acom pa nha do de tra du ção
em por tu guês do tex to da Con ven ção e de pa re cer da
Con sul to ria Ju rí di ca des te Mi nis té rio so bre a ma té ria.

Res pe i to sa men te. – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi-
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2002

(Nº 856/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria
so bre Co o pe ra ção nos Cam pos da Qu a -
ren te na Ve ge tal e da Pro te ção de Plan tas, 
ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de no vem -
bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
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no da Re pú bli ca da Hun gria so bre Co o pe ra ção nos
Cam pos da Qu a ren te na Ve ge tal e da Pro te ção de
Plan tas, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de no vem bro
de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem
re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como qua is quer
ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I
do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car -
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o -
nal.

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

 ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA HUNGRIA
SOBRE COOPERAÇÃO NOS CAMPOS DA

 QUARENTENA VEGETAL E DA
 PROTEÇÃO DE PLANTAS

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 Hun gria
(do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”),
Gu i a dos pelo de se jo de in ten si fi car a co o pe ra -

ção mú tua no cam po da pro te ção de plan tas com o
ob je ti vo de pro te ger os ter ri tó ri os de am bos pa í ses
con tra a  in tro du ção de pra gas de plan tas;

De se jan do con tri bu ir para fa ci li tar e in cre men tar 
o co mér cio de pro du tos agrí co las en tre os dois pa í -
ses; e Con si de ran do os di re i tos e obri ga ções de am-
bas as Par tes Con tra tan tes no Acor do So bre a Apli ca -
ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as da Orga-
ni za ção

 Mun di al do Co mér cio (SPS/OMC), as sim como
os com pro mis sos e a par ti ci pa ção de am bas as Par-
tes Con tra tan tes na Con ven ção Inter na ci o nal para a
Pro te ção dos Ve ge ta is (CIPV) e em ou tras or ga ni za -
ções in ter na ci o na is re le van tes,

Acor da ram o se guin te:

Arti go I

As Par tes Con tra tan tes com pro me tem-se a:

 1) to mar to das as me di das ne ces sá ri -
as para im pe dir que pra gas de im por tân cia
qua ren te na ria se jam trans mi ti das do ter ri tó -
rio de uma Par te Con tra tan te ao ter ri tó rio da
ou tra Par te Con tra tan te atra vés de im por ta -
ções, ex por ta ções ou do trân si to de plan tas
e de pro du tos de plan tas;

2) cum prir as exi gên ci as fi tos sa ni tá ri as 
do país que im por ta;

3) pres tar es pe ci al aten ção às pra gas
e or ga nis mos con si de ra dos de im por tân cia
qua ren te ná ria por cada uma das Par tes
Con tra tan tes, quan do da im por ta ção e ex-
por ta ção de plan tas e pro du tos de plan tas,
de acor do com as lis tas, de pra gas de im-
por tân cia qua ren te ná ria de cada país;

4) for ne cer uma à ou tra, anu al men te, in-
for ma ções es cri tas so bre a dis tri bu i ção, a di fu -
são e o con tro le de pra gas de ocor rên cia re-
cen te re gis tra das em seus pró pri os ter ri tó ri os;

5) in ter cam bi ar in for ma ções a res pe i to
dos re gu la men tos le ga is em vi gor e ou tros dis-
po si ti vos re le van tes para a ex por ta ção, im por -
ta ção e trân si to das plan tas e de pro du tos de
plan tas, in clu in do in for ma ções so bre ins pe ção
fi tos sa ni tá ria e pes qui sa ci en tí fi ca;

6) as se gu rar a tro ca re cí pro ca de es-
pe ci a lis tas para acom pa nhar a pes qui sa ci-
en tí fi ca e ana li sar os re sul ta dos prá ti cos al-
can ça dos nos cam pos da qua ren te na ve ge -
tal e da pro te ção de plan tas;

7) ofe re cer apo io ci en tí fi co e téc ni co,
se ne ces sá rio, no cam po da qua ren te na ve-
ge tal e da pro te ção de plan tas, após en ten -
di men to al can ça do me di an te con sul ta.

Arti go II

Para os fins de im ple men ta ção do pre sen te
Acor do, as au to ri da des com pe ten tes das Par tes Con-
tra tan tes se rão as se guin tes:

a) pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil: a
Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria do Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to; e

b) pela Re pú bli ca da Hun gria: o De par -
ta men to de Pro te ção de Plan tas e da Admi-
nis tra ção Agro-Ambi en tal do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do De sen vol vi men to Re gi o nal.

Arti go III

1. To dos os car re ga men tos que con te nham
plan tas de vem ser acom pa nha dos de cer ti fi ca dos fi-
tos sa ni tá ri os emi ti dos pe las au to ri da des com pe ten -
tes do país ex por ta dor, nos qua is cons te que o car re -
ga men to se en con tra li vre de pra gas de im por tân cia
qua ren te ná ria e em con for mi da de com as exi gên ci as
fi tos sa ni tá ri as do pais im por ta dor.
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2. Plan tas em solo ou com ra í zes com solo de-
vem ser ex por ta das de acor do com os re gu la men tos
es pe cí fi cos do país im por ta dor.

3. O país im por ta dor tem o di re i to de exa mi nar
os car re ga men tos do ou tro país, mes mo quan do es-
tes es ti ve rem acom pa nha dos de cer ti fi ca do fi tos sa ni -
tá rio, bem como de to mar as me di das de qua ren te na
ne ces sá ri as quan do os car re ga men tos não cum pri -
rem os re gu la men tos in ter nos e in ter na ci o na is.

Arti go IV

As im por ta ções, ex por ta ções e o trân si to de to-
dos os car re ga men tos que con te nham plan tas de vem 
ser exa mi na dos pe los ser vi ços de qua ren te na ve ge tal 
es ta be le ci dos pe las au to ri da des com pe ten tes das
Par tes Con tra tan tes em seus por tos pon tos de en tra -
da e nas re giões ne ces sá ri as.

Arti go V

Car re ga men tos que con te nham plan tas ou pro-
du tos de plan tas re ce bi dos por meio de re pre sen ta -
ção di plo má ti ca, con su lar ou co mer ci al ou ou tras re-
pre sen ta ções das Par tes Con tra tan tes de vem ser tra-
ta dos como es pe ci fi ca do nes te Acor do.

Arti go VI

Brió fi tas, so bras de ma de i ra, las cas e ma te ri a -
is si mi la res po dem ser usa dos como ma te ri a is de
em pa co ta men to na ex por ta ção de plan tas. As pa-
lhas, fo lhas e ou tras par tes de pro du tos agrí co las e
flo res ta is não de vem ser usa das com essa fi na li da -
de. Caso ve nham a ser usa dos, as me di das qua ren -
te ná ri as es pe ci fi ca das nes te Acor do ou ou tros tra ta -
men tos efi ca zes de ve rão ser re a li za dos e in di ca dos
em cer ti fi ca do emi ti do pelo ór gão de qua ren te na ve-
ge tal do país ex por ta dor.

Arti go VII

As Par tes Con tra tan tes de ve rão in for mar-se
mu tu a men te, sem atra so, so bre mo di fi ca ções em
suas lis tas de pra gas de im por tân cia qua ren te ná ria e
nas exi gên ci as fi tos sa ni tá ri as.

Arti go VIII

1. As Par tes Con tra tan tes to ma rão to das as
me di das ne ces sá ri as para im pe dir que pra gas de
im por tân cia qua ren te ná ria de um ter ce i ro país se-
jam in tro du zi das em seus ter ri tó ri os.

2. O trân si to de car re ga men tos com plan tas e
pro du tos de plan tas será per mi ti do so men te quan do 
o car re ga men to es ti ver acom pa nha do do cer ti fi ca do

fi tos sa ni tá rio e se obe de cer às es pe ci fi ca ções de
qua ren te na ve ge tal do país de trân si to.

Arti go IX

1. A fim re sol ver os pro ble mas téc ni cos de cor -
ren tes da exe cu ção des te Acor do e tro car ex pe riên ci -
as so bre o seu fun ci o na men to, as sim como para
apro fun dar sua co o pe ra ção, as au to ri da des com pe -
ten tes das Par tes Con tra tan tes or ga ni za rão re u niões
em am bos os pa í ses, al ter na da men te, com base em
con sul ta mú tua.

2. O lu gar, a data e os cus tos de cor ren tes das
ati vi da des aci ma men ci o na das se rão de ci di dos nas
ne go ci a ções en tre as au to ri da des com pe ten tes das
Par tes Con tra tan tes.

3. As des pe sas com vi a gens in ter na ci o na is se rão
co ber tas pela Par te Con tra tan te que en via, sal vo se de-
ci di do de ou tra ma ne i ra pe las Par tes Con tra tan tes.

Arti go X

Dis pu tas ou di ver gên ci as quan to à in ter pre ta -
ção ou exe cu ção do pre sen te Acor do se rão re sol vi -
das por via di plo má ti ca.

Arti go XI

O dis pos to nes te Acor do não afe ta di re i tos e
obri ga ções das Par tes Con tra tan tes em Acor dos
con clu í dos com ou tros pa í ses ou suas par ti ci pa ções 
em or ga ni za ções in ter na ci o na is so bre pro te ção ve-
ge tal.

Arti go XII

Este Acor do po de rá ser emen da do e mo di fi ca do
por meio de ne go ci a ções en tre as Par tes Con tra tan tes.

Arti go XIII

1. Cada uma das Par tes Con tra tan tes de ve rá
no ti fi car à ou tra, por es cri to, do cum pri men to das for-
ma li da des le ga is in ter nas para o iní cio da vi gên cia do
Acor do, que en tra rá em vi gor na data da se gun da
Nota es cri ta.

2. O pre sen te acor do terá a va li da de de 5 (cin-
co) anos.

3. Se ne nhu ma das Par tes Con tra tan tes no ti fi -
car a de nún cia do pre sen te acor do 6 (seis) me ses
an tes de sua ex pi ra ção, sua va li da de será au to ma ti -
ca men te pror ro ga da por um pe río do su ces si vo de 5
(cin co) anos.

Fe i to em Bra sí lia, em 10 de no vem bro de
1999, em dois exem pla res ori gi na is, nas lín guas
por tu gue sa, hún ga ra e in gle sa, sen do to dos os tex-

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  1º 01123

    373FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tos igual men te au tên ti cos. Em caso de di ver gên ci as
de in ter pre ta ção, a ver são em in glês de ve rá pre va le -
cer.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
– Mar cus Vi ni ci us Pra ti ni de Mo ra es – Mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria – Józ sef 
Torg yán, Mi nis tro da Agri cul tu ra e De sen vol vi men to
Re gi o nal.

MENSAGEM Nº 783, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
en tre o 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 Hun gria so bre Co o pe ra ção
nos Cam pos da Qu a ren te na Ve ge tal e da Pro te ção de
Plan tas, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de no vem bro
de 1999.

Bra sí lia, 8 de Ju nho de 2000. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

EM Nº 9/MRE.

Bra sí lia, 14 de ja ne i ro de 2000

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

ane xo Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria so-
bre Co o pe ra ção nos Cam pos da Qu a ren te na Ve ge tal
e da Pro te ção de Plan tas, ce le bra do em Bra sí lia, 10
de no vem bro de 1999.

2. O re fe ri do Acor do tem por ob je ti vo pro mo ver a
co o pe ra ção en tre o Bra sil e a Hun gria no to can te à
pro te ção das plan tas, por in ter mé dio do de sen vol vi -
men to e da har mo ni za ção de nor mas re la ti vas

à qua ren te na de es pé ci es ve ge ta is, bem como
cri ar um qua dro para a am pli a ção do in ter câm bio co-
mer ci al de pro du tos de ori gem ve ge tal en tre os dois
pa í ses. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to par ti ci pou ati va men te de toda a ne go ci a ção do ins-
tru men to e apro vou seu tex to fi nal.

3. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a Vos sa
Exce lên cia pro je to de men sa gem ao Con gres so Na ci -
o nal, jun ta men te com có pi as au ten ti ca das do Acor do.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi-
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De-
cre to Le gis la ti vo nºs 4 e 5, de 2002, li dos an te ri or men -
te, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi -
men to Inter no, te rão o pra zo de cin co dias úte is para
re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da Co-
mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por igual
pe río do, para opi nar so bre as pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so 1, de 2002-CN (nº 1/2002, na ori-
gem), de 24 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 6, 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 acom pa nha men to das pu bli ca ções e do
en vio àque le Tri bu nal, pe los ti tu la res dos Po de res e
Órgãos da es fe ra fe de ral, dos re la tó ri os de ges tão fis-
cal do 1º qua dri mes tre de 2001, de acor do com a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal (TC – 011.388/2001-2).

O ex pe di en te vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

É o se guin te o Avi so re ce bi do:

AVISO Nº 1, DE 2002-CN

Avi so nº 001-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 24 de ja ne i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci -

men to, có pia da De ci são nú me ro 006/2002, ado ta da
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná -
ria do Ple ná rio de 23-1-2002, bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te a
Acom pa nha men to  (011.388/2001-2).

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

DECISÃO Nº 006/2002-TCU – PLENÁRIO

1. Pro ces so TC-011.388/2001-2 (com 1 ane xo)
2. Clas se de Assun to: V – Acom pa nha men to.
3. Inte res sa da: Se cre ta ria de Ma cro a va li a ção

Go ver na men tal – SEMAG.
4. Orgão: Tri bu nal de Con tas da União.
5. Re la tor: Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Não atu ou.
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7. Uni da de Téc ni ca: Se mag.
8. De ci são: O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões

ex pos tas pelo Re la tor, De ci de:
8.1 con si de rar cum pri das as exi gên ci as de

emis são, pu bli ca ção e en ca mi nha men to a esta Cor te
de Con tas dos re la tó ri os de ges tão fis cal cons tan tes
dos arts. 54 e 55 da Lei Com ple men tar 101/2000,
bem como do in ci so I do art. 5º da Lei nº 10.028/2000,
re la ti va men te ao pri me i ro qua dri mes tre do exer cí cio
de 2001, por par te dos po de res e ór gãos da es fe ra fe-
de ral re fe ri dos no art. 20 da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal: e

8. 2. de ter mi nar o ar qui va men to dos pre sen tes
au tos.

9. Ata nº 01/2002 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 23-1-2002 – Ordi ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quo rum:
11 1. Mi nis tros Pre sen tes: Iram Sa ra i va (na Pre-

si dên cia), Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues
(Re la tor). Gu i lher me Pal me i ra. Ubi ra tan Agui ar, Ben-
ja min Zymler e os Mi nis tros-Subs ti tu tos Lin coln Ma-
ga lhães da Ro cha e Au gus to Sher man Ca val can ti.

11.2 Au di tor Pre sen te: Mar cos Bem que rer Cos-
ta.

Iram Sa ra i va, na Pre si dên cia – Wal ton Alen car 
Ro dri gues, Mi nis tro-Re la tor

GRUPO I – CLASSE V – PLENÁRIO

TC-O11.388/2001-2 (com 1 ane xo)
Na tu re za: Acom pa nha men to
Inte res sa da: Se cre ta ria de Ma cro a va li a ção Go-

ver na men tal – SEMAG
Emen ta: Acom pa nha men to. Pu bli ca ção do re la -

tó rio de ges tão fis cal do 1º qua dri mes tre de 2001, de
acor do com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Cum-
pri men to das exi gên ci as de emis são, pu bli ca ção e
en ca mi nha men to a este Tri bu nal dos re la tó ri os de
ges tão fis cal por par te dos po de res e ór gãos da es fe -
ra fe de ral. Arqui va men to.

Tra ta-se de acom pa nha men to das pu bli ca ções
e do en vio a este Tri bu nal, pe los ti tu la res dos po de res
e ór gãos da es fe ra fe de ral, dos re la tó ri os de ges tão
fis cal do lº qua dri mes tre de 2001, em aten di men to ao
de ter mi na do nos arts. 54 e 55 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal – LRF), e do in ci so I do art. 5º da Lei nº
10.028, de 19 de ou tu bro de 2000.

Ado to como Re la tó rio a ins tru ção da Se cre ta ria
de Ma cro a va li a ção Go ver na men tal (fls.1/4):

“(...)

2. Dan do iní cio aos tra ba lhos, ve ri fi ca-se que o
Po der Exe cu ti vo e os 41 (qua ren ta e um) ór gãos a se-
guir re la ci o na dos ti ve ram seus re la tó ri os pu bli ca dos
no Diá rio Ofi ci al da União den tro do pra zo pre vis to no
§ 2º do art. 55 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

a) Po der Exe cu ti vo (fls. 01/04)
b) Po der Le gis la ti vo
b.1) Se na do Fe de ral (fls. 05/O7)
b.2) Câ ma ra dos De pu ta dos (fls. 08/12)
h.3) Tri bu nal de Con tas da União (fls. 13)
c) Po der Ju di ciá rio
c.1) Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (fls. 14/17)
c.2) Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (fls. 40/43)
c.3) Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral (fls. 44/48)
c.4) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral – 1º Re gião (fls

21/30);
c.5) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral – 2º Re gião (fls

21/30);
c.6) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral – 3º Re gião( fls

21/30);
c.7) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral – 4º Re gião (fls.

21/30);
c.8) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral – 5ª Re gião (fls.

21/30)
c.9) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de AL (fl. 53.)
c.10) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do AM (fl. 54)
c.11) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral da BA (fl. 72)
c.12) Tri bu nal .Re gi o nal Ele i to ral do DF (fl. 74)
c.13) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de GO (fl. 77)
e.14) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do MA (fl. 78)
c.15) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do MS (fl. 84)
e.16) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de MG (fls.

85/86)
e.17) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do PA (fls

87/92).
c.18) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral da PB (fl. 93/94)
e.19) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de PE (07. 96)
c.20) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do PI (fls.

97/100)
c.21) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do RS (fls.

116/118)
c.22) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de RR (fl. 127)
c.23) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de SC (fl. 128)
c.24) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de SP (fl. 129,)
c.25) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 1ª Re gião

(fl.138)
c.26) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 2ª “Re gião 

(fl. 139)
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c.27) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 4ª" Re gião 
(fl. 142)

c.28) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 5ª" Re gião 
(fls. 143/144)

c.29) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 6ª Re gião
(fls 145/151)

c.30) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 7ª Re gião
(fls. 152./156)

c.31) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 8ª Re gião
(fl 157)

c.32) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho  –  9ª Re gião 
(fls. 158/159)

c.33) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 11ª Re-
gião (fl 170)

c.34) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 16ª Re-
gião (fl. 187)

c.35) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 20ª" Re-
gião (fl. 234)

c.36) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 22ª Re-
gião (fls. 244/245)

c.37) Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e
Ter ri tó ri os (fls. 281/284)

d) Mi nis té rio Pú bli co da União (fls. 285/289)
3. Res sal te-se que os Tri bu na is Re gi o na is Fe de -

ra is ti ve ram as suas in for ma ções pu bli ca das pelo
Con se lho de Jus ti ça Fe de ral (fls. 21/30), por for ça do
dis pos to no pa rá gra fo úni co do ar ti go 105 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, em um úni co re la tó rio em con jun to
com os da dos dos ór gãos da Jus ti ça Fe de ral de 1ª
Instân cia.

4. Des ta que-se tam bém que os 6 (seis) ór gãos
aba i xo dis cri mi na dos pu bli ca ram seus re la tó ri os de
ges tão fis cal nos Diá ri os Ofi ci a is dos res pec ti vos
Esta dos, po rém den tro do pra zo le gal.

a) Tri hu nal Re gi o nal Ele i to ral do AC (fls. 49/52)
b) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do AP (fls. 55/71)
c) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do RN (fls.

103/115)
d) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 14ª Re gião

(fls. 180/185)
e) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 21ª Re gião

(fls. 235/243)
f) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 24ª Re gião

(fls. 252/280,)
5. Obser va-se que, à ex ce ção do TRE-AP, es ses 

tri bu na is tam bém ti ve ram seus re la tó ri os pu bli ca dos
no DOU Entre tan to, as pu bli ca ções ocor re ram so-
men te no mês de ju nho de 2001, em vir tu de de gre ve
de fla gra da pe los ser vi do res da Impren sa Na ci o nal,
ou da de vo lu ção das ma té ri as en vi a das àque le ór gão

de di vul ga ção ofi ci al por não se apre sen ta rem con for -
me os pa drões re que ri dos.

6. Sa li en te-se que o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça 
in for mou, por meio dos do cu men tos de fls. 18/20, a
pu bli ca ção do re la tó rio no jor nal Cor re io Bra zi li en se,
den tro do pra zo le gal, em vir tu de da gre ve na Impren-
sa Na ci o nal. To da via, o STJ teve seu re la tó rio pu bli ca -
do no DOU em 1º-6-2001.

7. Por ou tro lado, cons ta ta-se que um ou tro
agru pa men to de 18 (de zo i to) ór gãos, re la ci o na dos a
se guir, os qua is ti ve ram seus re la tó ri os pu bli ca dos no
Diá rio Ofi ci al da União fora do pra zo le gal, ti ve ram
jus ti fi ca dos os atra sos nas pu bli ca ções pe las no tas
da Co or de na ção de Jor na is  Ofi ci a is – COJOF, da
Impren sa Na ci o nal – IN ou pelo en vio de có pi as ao
TCU de com pro van tes ele trô ni cos de en ca mi nha -
men to das ma té ri as (re la tó ri os) para pu bli ca ção no
DOU den tro do de vi do pra zo.

a) Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar (fls. 31/39)
b) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do CE (fl 73)
c) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do ES (fls.75/76)
d) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de MT (fls.79/83)
e) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do PR (fl. 95)
f) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do RJ (fls. 101/102)
g) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de RO (fls.

119/126)
h) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de SE (fls.

130/134)
i) Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de TO (fls. 135/137)
j) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 3ª Re gião (fls.

140/141)
k)Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 10ª Re gião

(fls. 160/169)
l) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 12ª Re gião

(fls. 171/178)
m) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 13ª Re gião

(fl. 179)
n) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 15ª Re gião

(fl.  186)
o) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 17ª Re gião

(fls. 188/201)
p) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 18ª Re gião

(fls. 202/216)
q) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 19ª Re gião

(fls. 217/233)
r) Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 23ª Re gião

(fls. 246/251)
8. Fi nal men te, ve ri fi ca-se que, em aten di men to

ao dis pos to no in ci so I do ar ti go 5º da Lei nº
10.028/2000, to dos os po de res e ór gãos re la ci o na -
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dos no art. 20 da Lei Com ple men tar nº 101/2000 pro-
vi den ci a ram o en ca mi nha men to do re la tó rio de ges-
tão fis cal a este Tri bu nal, por meio ele trô ni co ou de ex-
pe di en tes di ri gi dos a esta Casa, con for me de mons -
tra do no qua dro às fls. 5/7.

Con clu são 

9. Assim sen do, e vi san do dar cum pri men to à
com pe tên cia que foi con fe ri da a este Tri bu nal pelo ar-
ti go 5º da Lei nº 10.028/2000, con clui-se que os re la -
tó ri os de ges tão fis cal re la ti vos ao 1º qua dri mes tre de
2001 fo ram emi ti dos e pu bli ca dos tem pes ti va men te,
bem como en ca mi nha dos a esta Cor te, pe los po de -
res e ór gãos pú bli cos fe de ra is re la ci o na dos no ar ti go
20 da Lei de  Res pon sa bi li da de Fis cal.

Pro pos ta de Enca mi nha men to

10. Com base no ex pos to, pro põe-se que este
Tri bu nal con si de re cum pri das as exi gên ci as de emis-
são, pu bli ca ção e en ca mi nha men to a esta Cor te dos
re la tó ri os de ges tão fis cal, cons tan tes dos ar ti gos 54
e 55 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, bem como o in ci so I, do ar ti go 5º da Lei nº
10.028, de 19 de ou tu bro de 2000, re la ti va men te ao
pri me i ro qua dri mes tre do exer cí cio de 2001, por par te 
de to dos os po de res e ór gãos da es fe ra fe de ral re fe ri -
dos no ar ti go 20 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal."

É o re la tó rio.

Voto

Este pro ces so tra ta do acom pa nha men to das
pu bli ca ções e do en vio a este Tri bu nal dos re la tó ri os
de ges tão fis cal do 1º qua dri mes tre de 2001, pe los ti-
tu la res dos Po de res e ór gãos da es fe ra fe de ral, em
aten di men to ao de ter mi na do nos arts. 54 e 55 da Lei
Com ple men tar 101/2000 (Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal – LRF) e do art. 5º da Lei nº 10.028/2000.

Por de ter mi na ção do § 2º do art. 5º da Lei
10.028/2000, cabe a esta Cor te pro ces sar e jul gar as
in fra ções re la ti vas à omis são na di vul ga ção e no en-
ca mi nha men to, ao Po der Le gis la ti vo e ao pró prio Tri-
bu nal, do re la tó rio de ges tão fis cal, nos pra zos e con-
di ções es ta be le ci dos em lei, po den do apli car 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.

A ma i or par te dos re la tó ri os de ques tão fis cal fo-
ram emi ti dos, pu bli ca dos e en ca mi nha dos a este Tri-
bu nal pe los Po de res e ór gãos pú bli cos fe de ra is. re la -
ci o i i a dos no art. 20 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal, den tro do pra zo le gal.

As pou cas trans gres sões ao pra zo le gal ocor re -
ram em de cor rên cia da gre ve dos ser vi do res da

Impren sa Na ci o nal, mo ti vo alhe io à es fe ra de com pe -
tên cia dos ges to res, não se lhes po den do im pu tar cul-
pa, ra zão pela qual con si de ro cum pri das as exi gên ci -
as for mu la das pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Assim, acom pa nhan do in te gral men te o en ten di -
men to pro pos to pela uni da de téc ni ca, Voto por que o
Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União ado te a De-
ci são, que ora sub me to a sua  con si de ra ção.

Sala das Ses sões, 3 de ja ne i ro de 2002. – Wal-
ton Alen car Ro dri gues, Mi nis tro-Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União,
os Avi sos:

– Nº 1, de 2002 (nº 242/2002, na ori gem), de 7
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
20/2002 – TCU (2ª Câ ma ra) e do Acór dão nº
33/2002-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que os fun da men tam, re fe ren tes
a au di to ria re a li za da na Com pa nhia de De sen vol vi -
men to dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba –
Co de vasf, vi san do ve ri fi car  a real si tu a ção das po lí ti -
cas de ta ri fa ção de água e de co bran ça de cré di tos
de cor ren tes da ven da de lo tes nos pe rí me tros de ir ri -
ga ção sob a res pon sa bi li da de da que la em pre sa (TC
– 013.536/2000-8);

– Nº 2, de 2002 (nº 5.841/2001, na ori gem), de 3
de ou tu bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
805/2001-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 a re la -
tó rio de au di to ria ope ra ci o nal re a li za da na Nu cle brás
Equi pa men tos Pe sa dos S/A – NUCLEP, no pe río do
de 3 a 14.7.2000, com a fi na li da de de ve ri fi car se a
es tru tu ra ad mi nis tra ti vo-ope ra ci o nal da em pre sa é
com pa tí vel com os atu a is ob je ti vos e di re tri zes do
Pro gra ma Nu cle ar Bra si le i ro (TC-009.277/2000-8);

– Nº 3, de 2002 (nº 6.524/2001, na ori gem), de 4
de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são 
nº 1.021/2001-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 a re la tó rio do le van ta men to de au di to ria re a li za -
da no pe río do de 11 a 13.8.2001, nas obras do Pro je -
to de Apro ve i ta men to Hi dro a grí co la dos Ta bu le i ros Li-
to râ ne os de Par na í ba-PI (TC-926.911/98-8);

– Nº 4, de 2002 (nº 6.540/2001, na ori gem), de 4
de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são 
nº 1.014/2001-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 a re la tó rio de au di to ria ope ra ci o nal re a li za da no
Fun do de Inves ti men tos do Nor des te – FINOR, para
que apre sen tas se jus ti fi ca ti vas acer ca da apro va ção
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e li be ra ção de re cur sos para o pro je to Fa zen da Bar re -
i ro de San ta Fé S/A (TC-018.225/93-4);

– Nº 5, de 2002 (nº 6.490/2001, na ori gem), de 5
de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são 
nº 427/2001-TCU (1ª Câ ma ra), bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe -
ren te a re la tó rio de au di to ria re a li za do no Insti tu to
Bra si le i ro de Tu ris mo, no pe río do de 23/10 a
7/11/2000, so bre in dí ci os de so bre pre ço no Con vê nio 
pac tu a do en tre aque la Insti tu i ção e a Se cre ta ria de
Esta do dos Trans por tes e da Ener gia do Esta do de
Ser gi pe (TC-015.296/2000-9).

– Nº 6, de 2002 (nº 6.608/2001, na ori gem), de
12 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 1.105/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam e,
ain da, có pia da De ci são Nor ma ti va nº 44/2001, so bre
cál cu lo das quo tas de dis tri bu i ção dos Fun dos de que
tra ta o in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para o exer cí cio de 2002 (TC – nº 015.247/2001-2);

– Nº 7, de 2002 (nº 6.623/2001, na ori gem), de
12 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 1.089/2001-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 Su-
pe rin ten dên cia do Por to de Ita jaí/SC, nas obras de
Mo der ni za ção do re fe ri do Por to (TC –
003.721/2001-0);

– Nº 8, de 2002 (nº 6.626/2001, na ori gem), de
12 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 1.090/2001-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 re la tó rio de le van ta men to de au di to ria re a -
li za do na obra de ade qua ção de tre chos ro do viá ri os
no Cor re dor Nor des te – BR-232 – tre cho Re ci fe-Ca -
ru a ru/PE, a car go do De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER (TC –
004.874/2001-4); e

– Nº 9, de 2002 (nº 6.639/2001, na ori gem), de
12 de de zem bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór-
dão nº 316/2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re-
fe ren tes aos au tos de acom pa nha men to dos pro ce di -
men tos ad mi nis tra ti vos ati nen tes à cons tru ção de
nova sede para o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da
22ª Re gião (TC – 004.395/99-9).

– Nº 10, de 2002 (nº 28/2002, na ori gem), de 24
de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
009/2002 – 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 a
au di to ria re a li za da no pe río do de 31/5 a 11/6/2001,
nas obras de cons tru ção e re for ma do Edi fí cio-sede

do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – TSE (TC –
007.676/2001-1);

– Nº 11, de 2002 (nº 121/2002, na ori gem), de
30 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 27/2002 – 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 a
au di to ria re a li za da nas obras de cons tru ção do Edi fí -
cio-Sede da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em
Bra sí lia (TC – 004.767/2001-4);

– Nº 12, de 2002 (nº 148/2002, na ori gem), de
30 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 026/2002 – 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
aos re la tó ri os de ins pe ção re a li za dos nas Su pe rin ten -
dên ci as Esta du a is do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro
So ci al – INSS, en vol ven do apu ra ção de ir re gu la ri da -
des, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, re la ti va men te a pa-
ga men to de dé bi tos tra ba lhis tas re fe ren tes aos ex tin -
tos INPS, INAMPS e IAPAS (TC – 009.033/1993-9);

– Nº 13, de 2002 (nº 182/2002, na ori gem), de 1º
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
11/2002 – TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te a
le van ta men to de au di to ria re a li za do em obras de
cons tru ção, am pli a ção, re for ma e apa re lha men to de
es ta be le ci men tos pe na is no Esta do do Pará (TC –
004.014/2001-2);

– Nº 14, de 2002 (nº 182/2002, na ori gem), de 1º
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
12/2002 – TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te a
le van ta men to de au di to ria re a li za do nas obras de
com ple men ta ção e me lho ra men to do Por to de Su a pe 
– PE (TC – 003.553/2001-3).

O Avi so nº 1, de 2002, vai às Co mis sões de
Assun tos Eco nô mi cos, e de Fis ca li za ção e Con tro le.

Os de ma is Avi sos vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2002

Esta be le ce con di ções para a fa bri -
ca ção e o co mér cio de equi pa men tos
des ti na dos à aber tu ra de fe cha du ras e
dis po si ti vos si mi la res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Os kits de fer ra men tas des ti na das à aber-

tu ra de fe cha du ras e  si mi la res se rão fa bri ca dos com
nú me ro de sé rie.
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Pa rá gra fo úni co. Os fa bri can tes de ve rão for ne -
cer ao ór gão de sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, para
fins de ca das tro, re la ção dos kits  pro du zi dos, com os
cor res pon den tes nú me ros de sé rie e iden ti fi ca ção
dos ad qui ren tes.

Art. 2º A co mer ci a li za ção dos kits a que se re fe -
re o art. 1º so men te po de rá ser efe tu a da me di an te
iden ti fi ca ção do ad qui ren te, apli can do-se ao co mer ci -
an te o dis pos to no pa rá gra fo úni co do ar ti go an te ri or.

Art. 3º A fa bri ca ção de kit de fer ra men tas des ti -
na das à aber tu ra de fe cha du ras e dis po si ti vos si mi la -
res, sem que, dele cons te o nú me ro de sé rie,  su je i ta -
rá o in fra tor à pena de seis me ses a dois anos de re-
clu são e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Incor re rá nas mes mas pe nas o
fa bri can te ou o  co mer ci an te que de i xar de for ne cer
ao ór gão de sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, para fins
de ca das tro, re la ção dos kits pro du zi dos ou co mer ci a -
li za dos, com os cor res pon den tes nú me ros de sé rie e
iden ti fi ca ção dos ad qui ren tes.

Art. 4º Esta lei en tra-em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É pre ci so con ter a onda de vi o lên cia e de as sal -
tos que as so la o Pais.

A todo mo men to so mos in for ma dos so bre fur-
tos e rou bos de car ros, es ta be le ci men tos co mer ci a is 
e re si dên ci as, sen do que na ma i o ria dos ca sos não
se con se gue che gar aos res pon sá ve is por tais de li -
tos.

Com esta pro pos ta, pre ten de mos di mi nu ir a
ocor rên cia de rou bos e fur tos, ten do em vis ta que a
obri ga to ri e da de de iden ti fi ca ção no mo men to da
com pra de kits de fer ra men tas des ti na das a abrir fe-
cha du ras, com ca das tra men to em ór gão a ser de-
sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, di fi cul ta rá a ação dos
cri mi no sos.

Por ou tro lado, quan do, por qual quer mo ti vo, o
equi pa men to uti li za do for de i xa do no lo cal do cri me,
o seu nú me ro de sé rie po de rá fa ci li tar a iden ti fi ca -
ção do cri mi no so.

Cons ci en te da ne ces si da de da ado ção de me-
di das que re sul tem em ma i or se gu ran ça da po pu la -
ção, con ta mos com o apo io dos ilus tres Pa res para
esta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Be zer ra.

(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 27, DE 2002

Acres cen ta dis po si ti vo ao art. 8º da
Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995,
para per mi tir o aba ti men to, da base de
cál cu lo do im pos to de ren da das pes so -
as fí si cas, de des pe sas com ma te ri al es-
co lar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26

de de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar acres cen ta do
da alí nea h, com a se guin te re da ção:

Art. 8º.................................................
...........................................................
II – .......................................................
...........................................................
h) a pa ga men tos re la ti vos a li vros, uni-

for mes e ma te ri al es co lar des ti na dos ao uso
do con tri bu in te e de seus de pen den tes, des-
de que com pro va da a ma trí cu la em cre ches
e es ta be le ci men tos de en si no pré-es co lar,
de 1º, 2º e 3º gra us, em cur sos de es pe ci a li -
za ção ou pro fis si o na li zan tes.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos fa tos ge-
ra do res ocor ri dos a par tir de pri me i ro de ja ne i ro do
exer cí cio sub se qüen te.

Jus ti fi ca ção

A lei já con tem pla a de du ção, da base de cál cu lo 
do im pos to de ren da das pes so as fí si cas, das des pe -
sas com edu ca ção, as sim con si de ra das ape nas
aque las re la ti vas ao pa ga men to a es ta be le ci men tos
de en si no.

Fora de qual quer dú vi da, o con ce i to de edu ca -
ção as sim ado ta do é res tri ti vo e des fo ca do da re a li da -
de. O mo der no con ce i to de edu ca ção en glo ba uma
sé rie de ou tros itens im pres cin dí ve is ao apren di za do
e ao ren di men to es co lar. Itens que vão, por exem plo,
des de a ali men ta ção ade qua da para o es tu dan te, até
o de sen vol vi men to de ati vi da des ex tra cur ri cu la res.

O cons ti tu in te de 1988 ti nha essa vi são abran-
gen te, como se pode ver no Ca pí tu lo III, Se ção I — Da
Edu ca ção (arts. 205 a 210). Me re ce des ta que, a pro-
pó si to, o in ci so VII do art. 208, ao as si na lar a efe ti va -
ção do de ver do Esta do com a edu ca ção me di an te a
ga ran tia de aten di men to ao edu can do, no en si no fun-
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.
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De ou tra par te, é im por tan te ver a edu ca ção
como ob je ti vo na ci o nal dos mais pri o ri tá ri os. O pró-
prio de sen vol vi men to na ci o nal e a in te gra ção bra si le i -
ra no mer ca do com pe ti ti vo glo ba li za do têm como pre-
mis sas a cri a ção de con di ções es tru tu ra is mí ni mas,
das qua is a edu ca ção é, fora de qual quer dú vi da, a
mais pon de rá vel. To dos os pa í ses hoje in dus tri a li za -
dos, que são con si de ra dos de sen vol vi dos e têm for te
pre sen ça no mer ca do mun di al, fi ze ram, numa eta pa
ini ci al, a sua re vo lu ção edu ca ci o nal.

O Bra sil não pode fi car alhe io a essa re a li da de e
ne ces si ta ur gen te men te in cre men tar todo tipo de es-
for ço e in cen ti vo para re cu pe rar o atra so nes se cam-
po. A cri a ção de es tí mu lo fis cal trans cen de a po lí ti ca
so ci al, em cujo con tex to se jus ti fi ca cri ar opor tu ni da -
de igua li tá ria de edu ca ção para to dos, para cons ti tu -
ir-se em ins tru men to po de ro so de ala van ca gem do
pró prio de sen vol vi men to na ci o nal.

A pro pó si to, cabe as si na lar que o pro je to ora co-
lo ca do à de li be ra ção das Ca sas do Con gres so Na ci o -
nal não se en qua dra no con ce i to de re nún cia fis cal,
tal como de fi ni do no § 1º do art. 14 da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 4 de maio de 2001, tam bém cha-
ma da de Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Com efe i to, diz o dis po si ti vo ci ta do que a re nún -
cia com pre en de anis tia, re mis são, sub sí dio, cré di to
pre su mi do, con ces são de isen ção em ca rá ter não ge-
ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi ca ção de base de
cál cu lo que im pli que re du ção dis cri mi na da de tri bu tos 
ou con tri bu i ções, e ou tros be ne fí ci os que cor res pon -
dam o tra ta men to di fe ren ci a do.

O pro je to ora apre sen ta do não pro põe qual quer
be ne fí cio em ca rá ter não ge ral, dis cri mi na do ou tra ta -
men to di fe ren ci a do. Não res trin ge a de du ção a tal ou
qual tipo de con tri bu in te; ao con trá rio, es ta be le ce nor-
ma ge ral que es ta rá ao al can ce de qual quer con tri bu -
in te do im pos to. Não im põe qual quer fa tor de dis cri mi -
na ção ou de di fe ren ci a ção. Na apli ca ção da lei, pou co 
im por ta se uns con tri bu in tes te rão des pe sas a aba ter
e ou tros não. Isso não tor na a lei dis cri mi na tó ria. Ne-
nhu ma lei, em sua apli ca ção, atin ge igual men te a to-
dos os ci da dãos. A pró pria lei do im pos to de ren da faz
com que mu i tos não pa guem im pos to, por não se en-
qua dra rem nas fa i xas de ren da tri bu ta das e, den tre os
que pa gam, faz com que al guns pa guem mais, ou tros
me nos. E nem por isso a lei é dis cri mi na tó ria.

O ca rá ter dis cri mi na tó rio tem a ver com o prin cí -
pio da igual da de pe ran te a lei e, par ti cu lar men te, com
a iso no mia fis cal, de fi ni da no in ci so II do art. 150 da
Cons ti tu i ção Fe de ral: ve da ção de ins ti tu ir tra ta men to
de si gual en tre con tri bu in tes que se en con trem em si-
tu a ção equi va len te, pro i bi da qual quer dis tin ção em

ra zão da ocu pa ção pro fis si o nal ou fun ção por eles
exer ci da. A toda evi dên cia, esse não é o caso do con-
te ú do des te pro je to.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º A base de cál cu lo do im pos to de vi do no

ano-ca len dá rio será a di fe ren ça en tre as so mas:
....................................................................................

II – das de du ções re la ti vas:
a) aos pa ga men tos efe tu a dos, no ano-ca len dá -

rio, a mé di cos, den tis tas, psi có lo gos, fi si o te ra pe u tas,
fo no a u dió lo gos, te ra pe u tas ocu pa ci o na is e hos pi ta is,
bem como as des pe sas com exa mes la bo ra to ri a is,
ser vi ços ra di o ló gi cos, apa re lhos or to pé di cos e pró te -
ses or to pé di cas e den tá ri as;

b) a pa ga men tos efe tu a dos a es ta be le ci men tos
de en si no re la ti va men te à edu ca ção pré-es co lar, de
1º, 2º e 3º gra us, cur sos de es pe ci a li za ção ou pro fis si -
o na li zan tes do con tri bu in te e de seus de pen den tes,
até o li mi te anu al in di vi du al de R$1.700,00 (um mil e
se te cen tos re a is);

c) à quan tia de R$1.080,00 (um mil e oi ten ta re-
a is) por de pen den te;

d) às con tri bu i ções para a Pre vi dên cia So ci al da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os;

e) às con tri bu i ções para as en ti da des de pre vi -
dên cia pri va da do mi ci li a das no País, cujo ônus te nha
sido do con tri bu in te, des ti na das a cus te ar be ne fí ci os
com ple men ta res as se me lha dos aos da Pre vi dên cia
So ci al;

f) às im por tân ci as pa gas a tí tu lo de pen são ali-
men tí cia em face das nor mas do Di re i to de Fa mí lia,
quan do em cum pri men to de de ci são ju di ci al ou acor-
do ho mo lo ga do ju di ci al men te, in clu si ve a pres ta ção
de ali men tos pro vi si o na is;

g) às des pe sas es cri tu ra das no Li vro Ca i xa, pre-
vis tas nos in ci sos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de de zem bro de 1990, no caso de tra ba lho não-as-
sa la ri a do, in clu si ve dos le i lo e i ros e dos ti tu la res de
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro.

..........................................................................
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Cons ti tu i ção Fe de ral

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

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in -
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi -
da a qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis -
si o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te -
men te da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu -
los ou di re i tos;
....................................................................................

CA PÍ TU LO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

SEÇÃO I
Da Edu ca ção

Art. 205. A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do
Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va da
com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do ao ple no
de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer-
cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho.

Art. 206. O en si no será mi nis tra do com base nos
se guin tes prin cí pi os:

I – igual da de de con di ções para o aces so e
per ma nên cia na es co la;

II – li ber da de de apren der, en si nar, pes qui sar e
di vul gar o pen sa men to, a arte e o sa ber;

III – plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe-
da gó gi cas, e co e xis tên cia de ins ti tu i ções pú bli cas e
pri va das de en si no;

IV – gra tu i da de do en si no pú bli co em es ta be le -
ci men tos ofi ci a is;

V – va lo ri za ção dos pro fis si o na is do en si no,
ga ran ti do, na for ma da lei, pla no de car re i ra para o
ma gis té rio pú bli co, com piso sa la ri al pro fis si o nal e
in gres so ex clu si va men te por con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, as se gu ra do re gi me ju rí di co úni co
para to das as ins ti tu i ções man ti das pela União;

VI – ges tão de mo crá ti ca do en si no pú bli co, na
for ma da lei;

VII – ga ran tia de pa drão de qua li da de.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
Art. 207. As uni ver si da des go zam de au to no mia

di dá ti co-ci en tí fi ca, ad mi nis tra ti va e de ges tão fi nan ce -
i ra e pa tri mo ni al, e obe de ce rão ao prin cí pio de in dis -
so ci a bi li da de en tre en si no, pes qui sa e ex ten são.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 11, de 1995

Art. 208. O de ver do Esta do com a edu ca ção
será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, in clu si -
ve para os que a ele não ti ve ram aces so na ida de pró pria;

II – pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e
gra tu i da de ao en si no mé dio;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri-
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci -
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun-
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é
di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo po der pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao po der pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha-
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996

Art. 209. O en si no é li vre à ini ci a ti va pri va da,
aten di das as se guin tes con di ções:

I – cum pri men to das nor mas ge ra is da edu ca -
ção na ci o nal;

II – au to ri za ção e ava li a ção de qua li da de pelo
po der pú bli co.

Art. 210. Se rão fi xa dos con te ú dos mí ni mos para
o en si no fun da men tal, de ma ne i ra a as se gu rar for ma -
ção bá si ca co mum e res pe i to aos va lo res cul tu ra is e

ar tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is.
§ 1º O en si no re li gi o so, de ma trí cu la fa cul ta ti va,

cons ti tu i rá dis ci pli na dos ho rá ri os nor ma is das es co -
las pú bli cas de en si no fun da men tal.

§ 2º O en si no fun da men tal re gu lar será mi nis tra -
do em lín gua por tu gue sa, as se gu ra da às co mu ni da -
des in dí ge nas tam bém a uti li za ção de suas lín guas
ma ter nas e pro ces sos pró pri os de apren di za gem.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo ou

be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re nún -
cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti ma ti va
do im pac to or ça men tá rio – fi nan ce i ro no exer cí cio em
que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se guin tes, aten-
der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a
pelo me nos uma das se guin tes con di ções:
....................................................................................

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi -
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis-
cri mi na da de tri bu tos ou con di ções, e ou tros be ne fí ci -
os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro-
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or. 

É lido o se guin te:

GABINETE DO LÍDER DO PSDB

OF. PSDB/I/Nº 113/2002

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia a

De pu ta da Yeda Cru si us, como mem bro su plen te,
para com por a Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia de sig na a Srª De pu ta da Yeda Cru si us,
como mem bro su plen te, para com por a re fe ri da Co-
mis são, de acor do com a in di ca ção da Li de ran ça do
PSDB na Câ ma ra dos De pu ta dos.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF./GAB/I/Nº 37

Bra sí lia, 28 fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Mar ce lo Te i xe i ra pas sa a par ti ci par, na qua li da de de
Ti tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do 
Pi nhe i ro Lan dim.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, gos ta ria de so li ci -
tar mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tam bém será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro-
cha, por vin te mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na esta ma nhã para
abor dar um as sun to de gran de im por tân cia, sob o
pon to de vis ta ins ti tu ci o nal, ad mi nis tra ti vo e le gal,
para o Esta do do Ama pá. Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de
um con fli to, mais uma vez, en tre os Po de res do Esta-
do, en vol ven do o Po der Exe cu ti vo e a Assem bléia Le-
gis la ti va, mais um fato pi to res co do nos so Go ver na -
dor João Alber to Ca pi be ri be.

A man che te da Ga ze ta Mer can til é bem su ges -
ti va e ex pres sa mu i to bem a jus ti fi ca ti va des te pro nun -
ci a men to. Diz a man che te: Ama pá, um Esta do com
dois or ça men tos. Re pi to: Ama pá, um Esta do com
dois or ça men tos. Isto de cor reu de di ver gên ci as e
ma no bras que fo ram con du zi das por al guns De pu ta -
dos Esta du a is e pelo Go ver na dor João Alber to Ca pi -
be ri be.
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Aqui há ex-Go ver na do res, como V. Exª, Se na -
dor Edi son Lo bão. E pas mem, pois o Diá rio Ofi ci al, no
dia 10 de ja ne i ro des te ano, trou xe a pu bli ca ção da Lei
nº 646, de 9 de ja ne i ro de 2002, lei or ça men tá ria que
es ti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa do Esta do para o
exer cí cio fi nan ce i ro de 2002. Esta lei foi san ci o na da
pelo Go ver na dor João Alber to Ca pi be ri be.

Por ou tro lado, o Diá rio Ofi ci al, em 30 de ja ne i ro
de 2002, traz ou tra ver são do Orça men to Esta du al,
ou tra lei, pro mul ga da pelo Pre si den te da Assem bléia
Le gis la ti va, Fran Jú ni or. Tra ta-se da Lei nº 649, de 29
de ja ne i ro de 2002, que es ti ma a re ce i ta e fixa a des-
pe sa do Esta do para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

O in te res san te em tudo isto é que a lei pu bli ca da 
no Diá rio Ofi ci al do dia 30 – por tan to, pos te ri or à lei
san ci o na da pelo Go ver na dor do Esta do e pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al do dia 10 – não re vo ga a lei an te ri or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como dis-
se no co me ço do pro nun ci a men to, es ta mos di an te de
um fato pi to res co, exó ti co, que, mais uma vez, la men -
ta vel men te, atin ge o nome do Esta do do Ama pá. Mes-
mo as sim, Sr. Pre si den te, sa ben do que isto não é
bom e de mons tra ins ta bi li da de, uma con di ção tê nue e
frá gil das ins ti tu i ções do Ama pá, eu não po de ria de i -
xar de vir à tri bu na tra tar des te as sun to.

Se na dor Gil ber to Mes tri nho – V. Exª foi Go ver -
na dor do Ama zo nas e po de rá sê-lo no va men te –, o
Ama pá tem dois or ça men tos: um, san ci o na do pelo
Go ver na dor do Esta do, e ou tro, pro mul ga do pelo Pre-
si den te da Assem bléia Le gis la ti va, sem re vo gar o an-
te ri or.

Srªs e Srs. Se na do res, es tou aqui para de fen der
ou tros va lo res. Não es tou aqui para dis cu tir as mi nú ci -
as do or ça men to, os de ta lhes da dis pu ta pe las ver-
bas, se o or ça men to do Go ver na dor é me lhor do que
o do Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va. Estou
aqui para de fen der os va lo res de mo crá ti cos, ins ti tu ci -
o na is e da ci da da nia e con de nar este ato ver go nho so.

Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª tam bém foi Go-
ver na dor de Esta do. Estou fa lan do aqui de um fato
exó ti co. O Ama pá hoje tem dois or ça men tos para
2002, como ex pres sa a man che te da Ga ze ta Mer-
can til: Ama pá, um Esta do com dois or ça men tos. O
Go ver na dor do Esta do san ci o nou uma lei no dia 9 de
ja ne i ro e a pu bli cou no Diá rio Ofi ci al do dia 10. O Pre-
si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do pro mul -
gou uma nova lei no dia 29 de ja ne i ro, sem re vo gar a
lei an te ri or, e a pu bli cou no Diá rio Ofi ci al do Esta do do
dia 30 de ja ne i ro.

Vim para de fen der va lo res de mo crá ti cos, éti cos
e ins ti tu ci o na is, não para de fen der va lo res fi nan ce i -

ros, ver bas, para di zer se o Orça men to do Go ver na -
dor é me lhor que o Orça men to da Assem bléia Le gis -
la ti va, ou se o Orça men to da Assem bléia Le gis la ti va é
me lhor que o Orça men to do Go ver na dor. Em mu i tos
as pec tos, o Orça men to da Assem bléia Le gis la ti va é
me lhor do que o Orça men to do Go ver na dor, por que
atri bui, por exem plo, R$13 mi lhões para a Po lí cia Mi li -
tar, en quan to o Orça men to do Go ver na dor des ti na
ape nas R$4 mi lhões. Há di fe ren ças gri tan tes tam bém 
en tre os dois Orça men tos no que se re fe re à edu ca -
ção, à sa ú de, à Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca e ao
Cor po de Bom be i ros, sen do que, em ge ral, os va lo res 
des ti na dos a es tes se to res pelo Go ver na dor do Esta-
do são bem me no res. Mas, em com pen sa ção, a
Assem bléia erra: o Orça men to da Assem bléia é ruim
quan do atri bui va lo res aci ma do que es ta be le ce a Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as para o Po der Le gis la ti vo,
para o Tri bu nal de Con tas e para o Mi nis té rio Pú bli co.
Aqui não que ro en trar no mé ri to da ques tão, se es tas
ins ti tu i ções me re cem ou não es tas ver bas. Vim de fen -
der va lo res éti cos, de mo crá ti cos, ins ti tu ci o na is e mo-
ra is. Por tan to, a Assem bléia Le gis la ti va tam bém te ria
de se ater ao que es ta be le ce a Lei de Di re tri zes Orça-
men tá ri as. 

Srs. Se na do res, este é ape nas um preâm bu lo
para que nos sos ou vin tes pos sam com pre en der bem
o que acon te ceu no Esta do do Ama pá. O fato é mu i to
gra ve, mas, la men ta vel men te, a mí dia na ci o nal ca-
lou-se, a não ser a Ga ze ta Mer can til e a Fo lha de
S.Pa u lo, que de ram al gum des ta que a esta ma té ria.
Por ou tro lado, quan do o Sr. Ca pi be ri be quer fa lar de
co i sas ir re a is, fic tí ci as cri a das por ele no Esta do do
Ama pá, a Glo bo, o SBT e a Re cord in te res sam-se.

Este é um fato mu i to gra ve. Aler to a Impren sa
bra si le i ra de que o Ama pá, não por ser um Esta do pe-
que no da Fe de ra ção, é que pode con vi ver com si tu a -
ções ex tre ma men te es drú xu las, in cons ti tu ci o na is,
imo ra is e ile ga is. Eu co mu ni quei a toda Impren sa so-
bre o fato, e ela de ve ria, por tan to, aju dar o Ama pá a
con ser tar esta imo ra li da de gri tan te co me ti da pelo Go-
ver na dor do Esta do, em con lu io com al guns De pu ta -
dos da Assem bléia Le gis la ti va.

Não que ro aqui de ne grir a ima gem da Assem-
bléia Le gis la ti va, que já está com um con ce i to mu i to
ba i xo em meu Esta do, de sa cre di ta da, sem qual quer
cre di bi li da de. Não vim à tri bu na ata car à Assem bléia
Le gis la ti va ou ao Go ver na dor, mas, sim, co mu ni car
que o Go ver na dor do Esta do co me teu um cri me. Por
isto, a Impren sa na ci o nal e as ins ti tu i ções as qua is já
re cor ri têm que en ten der des ta for ma.

Sr. Pre si den te, por que o Go ver na dor Ca pi be ri -
be co me teu um cri me? Por que, em con lu io com al-
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guns De pu ta dos es ta du a is, está exe cu tan do um
Orça men to fic tí cio, fan tas ma. Isto é cri me, fere a
Cons ti tu i ção! Tra ta-se de cri me de im pro bi da de ad mi -
nis tra ti va e de fal si da de ide o ló gi ca, con for me de nun -
ci ei ao Mi nis té rio Pú bli co do Ama pá, o qual es pe ro
tome as de vi das pro vi dên ci as, e rá pi do, até por que
este Mi nis té rio está re ce ben do re cur sos ile ga is. Ora,
se o Go ver na dor do Esta do san ci o nou uma lei que
não exis te, fic tí cia, fan tas ma, e está re pas san do re-
cur sos para o Mi nis té rio Pú bli co do Esta do, para a
Assem bléia e para o Tri bu nal de Jus ti ça com base
nes ta lei, o Go ver na dor está co me ten do uma ile ga li -
da de, e o Mi nis té rio Pú bli co, mais a fren te, po de rá ser
acu sa do de co ni vên cia.

Então, o Mi nis té rio Pú bli co pre ci sa ser ágil. Meu
ami go Jair Qu in tas, Pro cu ra dor-Ge ral da Jus ti ça do
Esta do do Ama pá no Mi nis té rio Pú bli co do Esta do,
ho mem de bem, com pe ten te, de res pe i tá vel fa mí lia
ama pa en se, pre ci sa agir rá pi do, por que até o Mi nis té -
rio Pú bli co está re ce ben do ver bas ile ga is!

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT  AP) –
Pois não, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, que ro cum pri men tá-lo pelo bri lhan -
te, cor re to e opor tu no pro nun ci a men to. V. Exª tem
sido mo ti vo de or gu lho para esta Casa. Sem pre ze lo -
so, ci o so das suas res pon sa bi li da des, das suas obri-
ga ções, V. Exª as so ma à tri bu na do Se na do para de-
nun ci ar uma ar bi tra ri e da de, uma ile ga li da de, uma
agres são ao pró prio Po der Le gis la ti vo e ao Ju di ciá rio.
Se o Go ver na dor está fa zen do algo in com pa tí vel com
a Le gis la ção, está agre din do não só o Po der Le gis la ti -
vo como tam bém o Ju di ciá rio, além da pró pria po pu -
la ção do Ama pá. Pen so que Go ver na dor, Pre si den te,
to dos nós pre ci sa mos es tar den tro dos pa râ me tros da
lei, te mos que ser re al men te pes so as cons ci en tes
das nos sas res pon sa bi li da de. E te nho cer te za de que
V. Exª, tan to aqui em Bra sí lia, no Se na do da Re pú bli -
ca, quan to no Esta do do Ama pá é uma pes soa res pe -
i ta da por isso. É um ho mem ze lo so, cri te ri o so, ho nes -
to, cor re to, ide a lis ta, de fen sor re al men te da qui lo que
é cer to. E vejo, com mu i ta tris te za, não só o seu Go-
ver na dor, mas mu i tos Go ver na do res de Esta do fa-
zen do ver da de i ros ab sur dos. Sabe por que ocor re
isso? É o ins ti tu to da re e le i ção. Isso acon te ceu com
re la ção à Pre si dên cia da Re pú bli ca, quan do o Con-
gres so  o Se na do, a Câ ma ra – apro vou, a to que de
ca i xa, a re e le i ção do Pre si den te. Vi e ram aque les ar-
gu men tos de com pra de voto, dis so e da qui lo. O Con-
gres so tem que sa ber isto: a re e le i ção, no Bra sil, é um

de sas tre. Os Go ver na do res hoje  aliás, há mu i to tem-
po, des de o iní cio da ad mi nis tra ção  só cu i dam de
suas re e le i ções, fa zen do os ma i o res ab sur dos em to-
dos os Esta dos bra si le i ros. E, se o Mi nis té rio Pú bli co,
a Jus ti ça não co i bi rem isso, as sis ti re mos a um es pe -
tá cu lo de de so nes ti da de em todo este País: gas ta rão
com mí dia aqui lo que nin guém apro va em Esta do ne-
nhum. É um ab sur do o que os Go ver na do res can di da -
tos a re e le i ção es tão gas tan do com a mí dia, com a
pro pa gan da, com a pro mo ção pes so al. Inven ta ram
ago ra uns go ver nos iti ne ran tes, que vão às ci da des e
ofe re cem os ser vi ços de emis são de car te i ras de
iden ti da de, car te i ras de mo to ris ta, dão che ques para
cons tru ção de ca sas, com pra ou dis tri bu i ção de ter re -
nos. Está uma si tu a ção as sus ta do ra! Enten do até que
será mu i to com pli ca do o pro ces so ele i to ral de ou tu -
bro pró xi mo, em fun ção do de sas tre pro mo vi do pe los
Go ver na do res em to dos os Esta dos bra si le i ros. Des-
se modo, con gra tu lo-me com V. Exª. Pre ci sa mos exi-
gir re al men te que to dos se pa u tem pela lei. O Bra sil
não é um país qual quer, os Esta dos não me re cem
tan tas aber ra ções. Por tan to, V. Exª tem a mi nha so li -
da ri e da de e pre ci sa ques ti o nar a Assem bléia, o Mi-
nis té rio Pú bli co, a pró pria Jus ti ça para que não de i -
xem acon te cer es sas aber ra ções, que tan to des con -
for to tra zem aos bra si le i ros e que tor nam a clas se po-
lí ti ca cada vez in dig na do seu povo. Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Se na dor Ma gui to Vi le la, agra de ço-lhe pe las re fe -
rên ci as pes so a is e tam bém pelo apo io a esta ca u sa.
Para V. Exª ter uma idéia da ques tão mí dia, o Orça-
men to da Assem bléia Le gis la ti va des ti nou R$100 mil
para a pu bli ci da de do Go ver no; o do Sr. Go ver na dor,
R$ 4 mi lhões  ou seja, o mes mo va lor des ti na do à Se-
gu ran ça Pú bli ca. No Ama pá, há uma de tur pa ção
enor me: a pu bli ci da de ser ve para pro mo ver o Go ver -
na dor na mí dia na ci o nal, e não para mos trar even tu a -
is acer tos do Go ver no. No meu Esta do, o Go ver na dor
apa re ce na pu bli ci da de ins ti tu ci o nal, o que não é per-
mi ti do pela Cons ti tu i ção. Nin guém pode uti li zar ima-
gens e no mes na pu bli ci da de ins ti tu ci o nal. Mas o Go-
ver na dor o faz.

Ape lo ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Ama-
pá, ao Dr. Már cio, Re la tor des ta ma té ria, para que agi-
li ze os pro ce di men tos ne ces sá ri os à con clu são dis to.
O Mi nis té rio Pú bli co do Ama pá está re ce ben do ver-
bas ile ga is, de pro ce dên cia ile gal, e tam bém a Jus ti ça 
do meu Esta do.

Já men ci o nei o con lu io. Este fato ocor reu por-
que a Assem bléia Le gis la ti va vo tou  cons ta em seus
Ana is, nas Atas  o Orça men to pro mul ga do pela
Assem bléia Le gis la ti vo. Mas o Go ver na dor pu bli cou
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um ou tro, um or ça men to fan tas ma, não o vo ta do pela
Assem bléia Le gis la ti va.

Srs. Se na do res, V. Exªs co nhe cem o meu tra ba -
lho, o meu em pe nho em ser co e ren te. Eu ja ma is vi ria à
tri bu na do Se na do Fe de ral para nar rar um fato ir re al. 

O Go ver na dor do Esta do pu bli cou uma ma té ria
que não foi vo ta da na Assem bléia Le gis la ti va. S. Exª a
san ci o nou, fez pu bli car e a trans for mou em lei, co me -
ten do cri mes de im pro bi da de ad mi nis tra ti va e de fal si -
da de ide o ló gi ca.

Por tan to, eu in gres sei no Mi nis té rio Pú bli co
Esta du al do Ama pá e no Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
em Bra sí lia. O Dr. Ge ral do Brin de i ro já dis tri bu iu o pro-
ces so, e es pe ro que o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ra-
pi da men te e de ma ne i ra ágil, in ter rom pa esta es tu pi -
dez, esta agres são à Cons ti tu i ção Fe de ral.

Srs. Se na do res, aque les que nos ou vem nes te
mo men to, ima gi nem se vo tás se mos um pro je to con-
tra a pena de mor te, e o Pre si den te da Re pú bli ca san-
ci o nas se a lei a fa vor da pena de mor te! Ima gi nem se
vo tás se mos uma lei con tra o es tu pro, e o Pre si den te
da Re pú bli ca san ci o nas se uma lei a fa vor do es tu pro!
O Go ver na dor do Ama pá es tu prou a Assem bléia Le-
gis la ti va e as ins ti tu i ções! Isto é um es tu pro, por que é
uma vi o lên cia po lí ti ca! V. Exªs hão de en ten der a ana-
lo gia que faço.

Em fun ção dis to, Srªs e Srs. Se na do res, ape lo,
mais uma vez, ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do.

Por que isto acon te ceu? Por que um gru po de
De pu ta dos, di zen do que re pre sen ta va a Pre si dên cia
da Assem bléia Le gis la ti va, logo de po is de vo ta da a
ma té ria na Assem bléia Le gis la ti va, le vou para o Go-
ver na dor do Esta do um novo tex to, que não foi vo ta do. 
Este novo tex to foi pu bli ca do. Qu an do o con lu io, o
”gran de acor do“ foi des co ber to, o Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va en vi ou uma car ta ao Go ver -
na dor do Esta do, di zen do que o tex to pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al não cor res pon dia ao au tó gra fo ver da -
de i ro vo ta do pela Assem bléia Le gis la ti va. Mes mo de
pos se des ta in for ma ção, o Go ver na dor não re cu ou e
man tém a exe cu ção des ta lei.

Nos pró xi mos dias, es ta rei in gres san do na Jus-
ti ça com uma ação po pu lar, para que os re cur sos que
te nham sido exe cu ta dos com base nes ta lei fan tas ma
se jam res sar ci dos aos co fres pú bli cos.

Há mais uma aber ra ção, Srs. Se na do res, prin ci -
pal men te aque les que já te nham sido Go ver na do res
de Esta do, como o Vice-Pre si den te des ta Casa, Se-
na dor Edi son Lo bão, e o Se na dor Ro me ro Jucá. O
Go ver na dor fez mais uma es tri pu lia no fi nal do ano
pas sa do. S. Exª man dou para a Assem bléia Le gis la ti -

va um pro je to de lei, con ce den do aos ex-Go ver na do -
res de Esta do qua tro ser vi do res des ti na dos a sua se-
gu ran ça pes so al e dois ve í cu los ofi ci a is com mo to ris -
ta, por um pe río do de qua tro anos. Há mais: as des pe -
sas de que tra ta esta lei, in clu si ve as de ma nu ten ção,
com bus tí vel, trans por te e diá ria dos ser vi do res, se rão 
cus te a das por do ta ção or ça men tá ria do Ga bi ne te Ci-
vil do Po der Exe cu ti vo es ta du al. Quem fez isto é um
Go ver na dor do PSB! O ex-Go ver na dor Mi guel Arra es
pre ci sa sa ber dis to.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Se a Mesa per mi tir, con ce de rei um apar te a V. Exª
com todo pra zer.

Se na dor Ro me ro Jucá, quem en vi ou este pro je -
to foi um Go ver na dor do PSB. Se fos se um Go ver na -
dor de al gum ou tro Par ti do, po de ri am di zer que isto é
fi si o lo gis mo, isto é nor mal. É um Go ver na dor do PSB,
pa ra dig ma das es quer das bra si le i ras para Luiz Igná-
cio Lula da Sil va e para o De pu ta do José Dir ceu, que
fi ze ram in ter ven ção no Ama pá para ti rar o PT do nos-
so lado e co lo car do lado do PSB, em 1998. Então,
este é o Go ver na dor do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, se V. Exª de se ja con ce der o apar te, 
a Mesa con cor da rá, des de que seja bre ve o apar te e
que V. Exª en cer re o seu dis cur so.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Pois não, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, car ro, mo to ris ta, com bus tí vel,
ma nu ten ção para ex-Go ver na do res por con ta do Erá-
rio, por con ta de ver bas pú bli cas, é o que fez um Go-
ver na dor do PSB, pa ra dig ma na ci o nal da mo ra li da de
para o PT, que tan to es bra ve jou con tra o nar co trá fi co,
e não há um nar co tra fi can te pre so no Ama pá. O Go-
ver na dor usou a mí dia na ci o nal para se pro mo ver;
dis se que era con tra os nar co tra fi can tes, que ia aca-
bar com o nar co trá fi co em meu Esta do, mas lá não há
um nar co tra fi can te co lo ca do na ca de ia pelo Go ver na -
dor João Ca pi be ri be. De po is, no va men te as so ci ou-se 
ao Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va, a quem ele
tan to ata ca va, o De pu ta do Fran Jú ni or.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Caro

Se na dor Se bas tião Ro cha, V. Ex.ª está sen do mu i to
fe liz no seu pro nun ci a men to e peço este rá pi do apar-
te para apo iá-lo. Ini ci al men te, re gis tro que, in fe liz men -
te, essa pro po si ção está na con tra mão da his tó ria e
da opi nião pú bli ca, por que, nos úl ti mos anos, o que se
fez foi ti rar van ta gens in de vi das de po lí ti cos, go ver -
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nan tes, apo sen ta do ri as ile ga is, pen sões vi ta lí ci as
para ex-go ver na do res, en fim, tudo isso foi ba ni do da
le gis la ção. Lem bro aqui que li hoje nos jor na is de Boa
Vis ta que es tão pro pon do a mes ma co i sa na Assem-
bléia Le gis la ti va do meu Esta do. Infe liz men te, tan to
Ro ra i ma quan to o Ama pá es tão er ran do e ma cu lan do 
essa pro po si ção pe ran te a opi nião pú bli ca. Hi po te co
meu apo io a V. Ex.ª. Espe ro que a Assem bléia Le gis -
la ti va de Ro ra i ma e as for ças po lí ti cas do Ama pá re a -
jam con tra isso e não apro vem uma imo ra li da de des-
sas, pois não é pos sí vel usar re cur sos pú bli cos para
dar van ta gens e mor do mi as para ex-go ver nan tes.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Se na dor Ro me ro Jucá, fe liz men te, este pro je to já foi
der ru ba do na Assem bléia Le gis la ti va do Ama pá. Mas,
como es ta mos em uma ou tra Le gis la tu ra, o Go ver na -
dor pode re a pre sen tá-lo.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, que ro ex pres sar,
em um mi nu to, a mi nha opi nião so bre esta com pli ca -
da po lê mi ca do TSE.

O De pu ta do Miro Te i xe i ra, Lí der do PDT na
Câ ma ra dos De pu ta dos, fez esta con sul ta, por uma
de ci são au to crá ti ca, mo no crá ti ca, uma de ci são sua
e, é bom que se diga, o fez em agos to do ano pas-
sa do. Ha via tem po su fi ci en te para o TSE ter nor ma -
ti za do isto.

Sou con tra a ver ti ca li za ção nes te mo men to,
para es tas ele i ções, por achar que com pli ca um
pou co, fere e al te ra, as re gras que con du zi ram as
ele i ções an te ri o res; mas tam bém dis cor do da que les
que di zem que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral agre diu
o Con gres so, in ter fe riu nas com pe tên ci as do Con-
gres so. Acho que a Emen da Cons ti tu ci o nal é com pli -
ca da e po de rá con fi gu rar para a opi nião pú bli ca que
es ta mos le gis lan do em ca u sa pró pria.

Ti ve mos re u nião on tem com o Se na dor Ra mez 
Te bet. Nes te mo men to a ca u te la deve nos ins pi rar,
deve con du zir as li de ran ças e as Me sas do Con-
gres so Na ci o nal, para que te nha mos uma so lu ção
sa tis fa tó ria, que deve ser, na mi nha opi nião, pelo ca-
mi nho do re cur so ju di ci al e não de uma me di da le-
gis la ti va.

Mu i to obri ga do, Se na dor Edi son Lo bão.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, por vin te mi-
nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de dar
uma in for ma ção à Casa que já é de do mí nio pú bli co,
pois o as sun to foi exa us ti va men te abor da do pela im-
pren sa. Tra ta-se da re a li za ção do 12º Con gres so Bra-
si le i ro da Con fe de ra ção das Asso ci a ções Co mer ci a is
do Bra sil.

Ontem, hou ve a aber tu ra des se con gres so, com
a pre sen ça do Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Mar co
Ma ci el, que abor dou um tema po lí ti co atu al: a si tu a -
ção do Bra sil den tro do con tex to pré-ele i to ral. O con-
gres so con ta com a par ti ci pa ção de cer ca de mil em-
pre sá ri os de to das as par tes do País.
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A Con fe de ra ção das Asso ci a ções Co mer ci a is
do Bra sil re pre sen ta um uni ver so de 2.037 as so ci a -
ções co mer ci a is es par ra ma das por to das as par tes
do nos so País. Cer ca de dois mi lhões de em pre sá ri os
con tri bu em, com suas ati vi da des pro du ti vas, para a
ge ra ção de em pre go, a cap ta ção de re cur sos fis ca is,
além de co la bo ra rem, mais mo der na men te, na atu a -
ção po lí ti ca do País.

Ontem, abor dou-se um qua dro dos mais atra ti -
vos: a re for ma tri bu tá ria, um tema bas tan te pal pi tan te
e com ple xo. No ta mos que as opi niões são di ver sas,
dis per sas. Qu an do se per gun ta a um par la men tar
qual é a sua opi nião so bre a ma té ria, ele apre sen ta
sua pró pria re for ma tri bu tá ria. No uni ver so do Con-
gres so Na ci o nal, são inú me ras as pro pos tas, não
exis te una ni mi da de. Por ou tro lado, exis te una ni mi da -
de e con sen so quan do se per gun ta a uma pes soa se
está sa tis fe i ta com o atu al sis te ma tri bu tá rio na ci o -
nal? Nin guém está sa tis fe i to: nem o po lí ti co, nem o
em pre sá rio, nem o tra ba lha dor, nem mes mo a pró pria 
Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

O Pre si den te, em uma en tre vis ta pú bli ca, di zia
la men tar não ter tido a opor tu ni da de de em seu Go-
ver no apro var a re for ma tri bu tá ria e atri bu ía essa res-
pon sa bi li da de ao Con gres so Na ci o nal, que não exer-
ceu a sua prer ro ga ti va.

Esse ques ti o na men to foi re ba ti do on tem num
pa i nel in ti tu la do ”Como vi a bi li zar a re for ma tri bu tá ria“, 
com a pre sen ça de ex pres sões des sa área, como o
Pro fes sor Mar cos Cin tra, au tor da te o ria do im pos to
úni co, do De pu ta do Fe de ral Ger ma no Ri got to e do
em pre sá rio Jor ge Ger dau, de ten tor de uma vi são glo-
bal do sis te ma tri bu tá rio em ra zão das em pre sas que
pos sui pelo mun do. 

O De pu ta do Fe de ral Ger ma no Ri got to teve oca-
sião de de mons trar a sua in sa tis fa ção com o mo vi men to 
ocor ri do no úl ti mo ano, quan do S. Exª, por meio de pa-
les tras por todo o Bra sil, co lheu in for ma ções, pro mo veu
de ba tes, para jus ti fi car uma re for ma tri bu tá ria que não
che gou a ser apre sen ta da em ra zão da fal ta de ob je ti vi -
da de do pró prio Pre si den te. Não ha via uma de ci são po-
lí ti ca quan to ao as sun to no País e, mais uma vez, a re-
for ma tri bu tá ria foi pos ter ga da. 

Ontem, nes se de ba te, de po is de ex pla na das as
po si ções re fe ren tes ao con ce i to tri bu tá rio, o De pu ta -
do Fe de ral Mar cos Cin tra fa lou so bre o seu pro je to –
que é tam bém um pro je to mi nha au to ria, que apre-
sen tei ao Se na do Fe de ral. E di zía mos, de uma ma ne i -
ra bem sim ples, que po de ría mos subs ti tu ir to dos os
im pos tos fe de ra is, como o Impos to de Ren da, o INSS,
os pre vi den ciá ri os, Co fins, Fin so ci al, IPI, por ape nas
uma alí quo ta em tor no de 3,40, sen do 1,7 para cré di to 

e 1,7 para dé bi to. Assim, aca ba ría mos com a com ple -
xi da de do sis te ma tri bu tá rio no País, pelo me nos no
âm bi to dos im pos tos fe de ra is.

Ger ma no Ri got to, por meio de uma co mis são
que de ba teu am pla men te esse sis te ma em todo o
País, e tam bém Jor ge Ger dau, que mos trou a sua ex-
pe riên cia na prá ti ca, trou xe ram al guns con sen sos,
que ano ta mos. Gos ta ría mos de sub me tê-los a esta
Casa para mos trar o que exis te em ter mos de de fi ni -
ção.

Por exem plo, há con sen so de que to dos os im-
pos tos têm que ser sim ples para se rem en ten di dos. O
sis te ma tri bu tá rio ame ri ca no é de uma sim pli ci da de
mu i to gran de. Apli ca-se so bre o im pos to de con su mo
uma de ter mi na da taxa, de 4% ou 5%, de pen den do do
Esta do, e mais o Impos to de Ren da, o IPI. O em pre -
sá rio faz a cap ta ção na que le mo men to e a re pas sa
para o Go ver no.

No sis te ma in glês, o pro du to é ta xa do na pró pria 
fá bri ca, e, a par tir daí, co lo ca-se o trans por te, a mar-
gem de lu cro do co mer ci an te. Em qua se toda  par te
da Ingla ter ra exis te um pre ço pre es ta be le ci do e fixo
so bre aque le va lor.

Nos de ma is pa í ses da Eu ro pa, há tam bém uma
mo da li da de in ci den te so bre o IVA. Mas, no Bra sil, te-
nho dito, há uma com ple xi da de mu i to gran de no que
diz res pe i to a im pos tos. Há mais de 50 ti pos de im pos -
tos, ta xas e con tri bu i ções. É im pos sí vel ad mi nis trar
toda essa com ple xi da de.

Ou tro pon to co mum ob ser va do nes sa re u nião
foi o da pro por ci o na li da de. O im pos to bra si le i ro não é
pro por ci o nal. Obser va mos que o tra ba lha dor, que as
em pre sas or ga ni za das prin ci pal men te têm a cap ta -
ção fe i ta di re ta men te na fo lha de pa ga men to. Não se
dá o di re i to de op ção ao tra ba lha dor bra si le i ro. Ele
paga cer ca de 15% a 26,5% de Impos to de Ren da so-
bre o sa lá rio. E o mes mo ocor re com as em pre sas or-
ga ni za das. Então, o im pos to não é pro por ci o nal. O im-
pos to jus to é aque le dis tri bu í do pela so ci e da de. Os in-
ves ti men tos fi nan ce i ros mais ele va dos têm que ter
um po der ma i or de ar re ca da ção. Enfim, essa pro por -
ci o na li da de ine xis te. Há con sen so tam bém nes se
sen ti do. 

O sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro não é exe qüí vel. O
que sen ti mos ao lon go dos anos é que cada vez que
se tor na ne ces sá rio ar re ca dar mais para fa zer fren te
ao Orça men to, cria-se um novo im pos to ou au men -
tam-se as alí quo tas. O sis te ma do im pos to úni co fe-
de ral é exe qüí vel, pode ser mo di fi ca do a qual quer
mo men to, sim ples men te al te ran do-se o co e fi ci en te
ou a taxa. E ade qua da men te po de ría mos cap tar. O
sis te ma de com pu ta ção atu al men te em vi gor no País
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(a in for má ti ca e a pró pria Inter net) nos per mi te, a
qual quer mo men to, le van tar qual quer tipo de com pa -
ra ção de im pos tos.

Ou tro fa tor que de ve mos ter em con ta, e que
tam bém ob ser vei, diz res pe i to à fle xi bi li da de do sis te -
ma, ana li sa da por to dos os par ti ci pan tes do se mi ná -
rio. Por si nal, foi o pa i nel que ob te ve ma i or ace i ta ção e
par ti ci pa ção. Re pre sen ta o cres ci men to das em pre -
sas, o cres ci men to do País e seu pró prio de sen vol vi -
men to.

Um pon to im por tan te que ob ser va mos, não con-
tes ta do, e que tam bém faz par te do con sen so ge ral, é
que o Bra sil pos sui o ma i or nú me ro de im pos tos, a
mais alta taxa, uma das me no res ar re ca da ções e a
ma i or eva são fis cal. O sis te ma de im pos to úni co fe de -
ral tem uma ca pa ci da de mu i to gran de de cap ta ção, e
não é pre ci so que haja mi lha res de pes so as para cap-
tar os im pos tos, bas ta um chip ban cá rio. Esta mos
ven do isso com a CPMF, que não per mi te so ne ga ção
e tem essa cap ta ção enor me. No ano pas sa do, só
com a CPMF de 0,38%, ar re ca da ram-se cer ca de
R$20 bi lhões. Se adi ci o nar mos mais 1% so bre essa
CPMF, evi den te men te de po is de efe ti va da, te re mos
ar re ca da do to dos os va lo res cor res pon den tes aos im-
pos tos fis ca is, prin ci pal men te o Impos to de Ren da da
pes soa fí si ca e ju rí di ca e o Impos to de Ren da na fon-
te. Essa subs ti tu i ção evi ta ria aque la cor re ria de fi nal
de ano, em que pre ci sa mos jun tar re ci bos para fa zer a
nos sa de cla ra ção de ren da. É ne ces sá rio que haja
um sis te ma ade qua do no nos so País, para que o con-
tri bu in te o en ten da bem.

A trans pa rên cia do sis te ma foi ou tro fa tor ana li -
sa do. Te mos que co lo car na ca be ça de to dos o que
es tão pa gan do. No nos so País, de 30% a 34% dos tri-
bu tos in ci dem so bre gê ne ros ali men tí ci os – no pão,
no ar roz, no fe i jão –, e nin guém sabe dis so, nin guém
con tes ta isso, por que o tra ba lha dor de me nor ren da
está de glu tin do es ses ti pos va ri a dos de im pos tos.
Mas esse é um en ga no. O con tri bu in te não tem co-
nhe ci men to de que so bre os gê ne ros ali men tí ci os,
que é um fa tor de so bre vi vên cia, in ci dem im pos tos
des sa na tu re za. Cre io que so bre os pro du tos agrí co -
las es te ja mos pa gan do 34%. A Re ce i ta Fe de ral ar re -
ca da, in clu si ve, 34% so bre a al fa fa, em im pos tos e tri-
bu tos.

É pre ci so ha ver um sis te ma cla ro, trans pa ren te.
Esse sis te ma deve dar uma de mons tra ção ao con tri -
bu in te do que ele está pa gan do quan do ad qui re e
con so me de ter mi na dos pro du tos.

Sr. Pre si den te, es ses te mas fo ram abor da dos
hoje na que le Con gres so, e, no pa i nel ”Como Vi a bi li -
zar a Re for ma Tri bu tá ria“, che ga mos à con clu são de

que as três opi niões são di ver sas, como di ver sas são
as opi niões de ou tros con gres sis tas com re fe rên cia à
re for ma tri bu tá ria. Isso é im pra ti cá vel. Te mos que re u -
nir téc ni cos es pe ci a li za dos – o Con gres so, por in ter -
mé dio das Ban ca das – e es tu dar um sis te ma mais
prá ti co que pos sa pro mo ver a re for ma tri bu tá ria.

Esta mos apre sen tan do no Se na do a sim pli fi ca -
ção tri bu tá ria, no sen ti do de le var mos à dis cus são um
pro gra ma que pos sa es ta be le cer, a cur to pra zo, uma
mo di fi ca ção. Se se ques ti o na se é ve rí di co, bas ta que
se exa mi nem os cál cu los pelo sis te ma de com pu ta -
ção. A cap ta ção está mais do que com pro va da, e, evi-
den te men te, po de ría mos che gar a uma con clu são
ma te má ti ca so bre essa ope ra ção que es ta mos sub-
me ten do à apre ci a ção do nos so Se na do. O Pro fes sor
Mar cos Cin tra tam bém tem pro pos ta nes se sen ti do
en ca mi nha da à Câ ma ra Fe de ral.

Sr. Pre si den te, re al men te, há um con sen so nes-
te País: é pre ci so mu dar o atu al sis te ma tri bu tá rio,
mas é pre ci so an tes de mais nada uma de ci são po lí ti -
ca por par te da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que to mou
al gu mas me di das ime di a tas e deu pri o ri da de a ou tros 
itens da pa u ta da pró pria Pre si dên cia, mas se es que -
ceu do que está li ga do di re ta men te ao cres ci men to
do nos so País, qual seja a ge ra ção de em pre go e o
au men to do po der de con su mo do bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, eram es sas as mi nhas pa la vras
com re fe rên cia ao 12º Con gres so Bra si le i ro da Con fe -
de ra ção de Asso ci a ções Co mer ci a is.

Qu e ro co mu ni car que, hoje à no i te, às 18h, o
Pre si den te da Re pú bli ca fará uma pa les tra so bre o
tema ”Um Bra sil de Re sul ta dos“. Aque les que qui se -
rem par ti ci par des ses pa i néis, por gen ti le za que i ram
di ri gir-se ao Blue Park, que lá se rão bem re cep ci o na -
dos. Ontem es te ve pre sen te o Se na dor José Alen car,
que fez uma bri lhan te ex po si ção so bre o Bra sil e o de-
sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Por ces-

são do Se na dor Fer nan do Ri be i ro, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Fer nan do Be zer ra, por 20 mi nu tos.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu-
gar, agra de ço ao meu co le ga e com pa nhe i ro Se na dor 
Fer nan do Ri be i ro pela gen ti le za de ce der-me es pa ço
para tra zer a esta Casa o que re pu to como pro ble ma
de cer ta gra vi da de, im pe di ti vo de que uma re gião di-
fe ren ci a da ne ga ti va men te pela po bre za pos sa apro-
ve i tar uma de suas me lho res vo ca ções para o de sen -
vol vi men to.
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Antes de mais nada, Sr. Pre si den te, é pre ci so
que se diga que a pre ser va ção do meio am bi en te é
fun da men tal para o fu tu ro dos nos sos fi lhos e da hu-
ma ni da de. Mas é pre ci so que, pre ser van do-se o meio
am bi en te, en con tre mos for mas ra ci o na is de de sen -
vol ver as opor tu ni da des de cres ci men to eco nô mi co
que se apre sen tam em nos so País, so bre tu do nas re-
giões me nos de sen vol vi das. Re fi ro-me à pro i bi ção ou
ao cer ce a men to do de sen vol vi men to da car ci ni cul tu -
ra, a in dús tria da cri a ção de ca ma rão em ca ti ve i ro.

Qu an do Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, pro-
mo vi es tu dos que fo ram re a li za dos em con vê nio com
a Fun da ção Ge tú lio Var gas e a Mo ni tor para en con -
trar as opor tu ni da des que pu des sem pro mo ver o de-
sen vol vi men to da Re gião Nor des te. E, para mi nha
sur pre sa, vis to que sa be mos to dos da vo ca ção na tu -
ral que o Nor des te tem para o tu ris mo, os es tu dos da
Mo ni tor apon ta ram para o clus ter dos ca ma rões
como a ati vi da de eco nô mi ca mais im por tan te para o
de sen vol vi men to da que la re gião. O clus ter nada
mais é do que a as so ci a ção das ca de i as pro du ti vas
ao co nhe ci men to das uni ver si da des, das as so ci a -
ções em pre sa ri a is e do Go ver no para o apo io ao de-
sen vol vi men to de ações.

Na se ma na pas sa da, em meu Esta do – com re-
pre sen tan tes de qua se to dos os Esta dos do Nor des te 
bra si le i ro –, dis cu tiu-se a ques tão da car ci ni cul tu ra e
dos pro ble mas que se apre sen tam, de modo par ti cu -
lar os pro ble mas do Rio Gran de do Nor te, que, ape sar 
de tudo, ain da é o ma i or pro du tor de sal des te País,
uma ati vi da de eco nô mi ca de ca den te por fal ta de apo-
io go ver na men tal. A lo gís ti ca e as con di ções são mais
fa vo rá ve is a que o sal do Chi le, de qua li da de in fe ri or
ao nos so, che gue ao Por to de San tos em con di ções
de com pe ti ti vi da de ma i or do que a nos sa. As sa li nas
fo ram sen do aban do na das pela de ca dên cia do se tor,
pelo fra cas so em pre sa ri al de al gu mas as so ci a ções. E
es ses tan ques onde se pro du zia o sal pas sa ram a ser
uti li za dos para a cri a ção do ca ma rão em ca ti ve i ro.

Por mais de 20 anos, o Rio Gran de do Nor te,
Esta do pi o ne i ro nes sa ati vi da de eco nô mi ca, en con -
trou di fi cul da des no seu de sen vol vi men to por que o
ca ma rão es co lhi do para a cri a ção não se adap tou às
con di ções cli má ti cas do Esta do e da re gião. A ra ção
pos te ri or men te de sen vol vi da faz com que o ca ma rão
pro du zi do em ca ti ve i ro em nos so País seja o de ma i or 
pro du ti vi da de no mun do.

A Ta i lân dia, que ain da é o ma i or pro du tor de ca-
ma rão em ca ti ve i ro no mun do, jun ta men te com a Chi-
na e ou tros pa í ses da que la re gião, apre sen ta uma
alta pro du ti vi da de, mas ab so lu ta men te nada com pa -
rá vel com a al can ça da pela cri a ção de ca ma rões na

Re gião Nor des te, onde o Esta do do Ce a rá tem em
uma em pre sa a ma i or pro du ti vi da de mun di al.

Sr. Pre si den te, essa ati vi da de eco nô mi ca vem
sen do de sen vol vi da, de modo par ti cu lar no meu Esta-
do, pe las mi cro e pe que nas em pre sas, que, com meio
ou um hec ta re, en con tra ram opor tu ni da de de de sen -
vol ver uma ati vi da de que é im por tan te para o nos so
País. Já fo ram ali cri a das 231 em pre sas, a ma i or par-
te pe que nas e mi cro em pre sas, ape nas cin co gran des 
em pre sas e mais 20 ou 30 em pre sas de mé dio por te.
To das elas hoje têm sua ati vi da de eco nô mi ca cer ce a -
da por uma in com pre en são do Iba ma e do pró prio
Go ver no do Esta do. Das ati vi da des que ti ve ram cer-
ce a do o de sen vol vi men to em pre sa ri al, ape nas 5%
são acu sa das de de gra da ção do meio am bi en te, e
95% têm suas ati vi da des pa ra li sa das sim ples men te
pela bu ro cra cia, por pa péis que não che ga ram a tem-
po, como se o País não pre ci sas se cres cer e ge rar
em pre gos, so bre tu do em uma re gião mi se rá vel como
a Re gião Nor des te.

Não pos so com pre en der isso em um país que
tem ne ces si da de de ex por tar, como o Bra sil. Aí está a
cé le bre fra se do Pre si den te da Re pú bli ca: ”ex por tar
ou mor rer“. Não pre ci sa o Pre si den te da Re pú bli ca
mor rer pe las ex por ta ções. É pre ci so ape nas com pre -
en são da bu ro cra cia bra si le i ra para fa ci li tar a ati vi da -
de pro du ti va do se tor pri va do no País. É ne ces sá rio
uma es tru tu ra tri bu tá ria que não be ne fi cie e dê pri vi lé -
gi os, mas que im pe ça que os im pos tos fa çam par te
da nos sa pa u ta de ex por ta ções. Esse ab sur do eu não
pos so com pre en der.

A ati vi da de da car ci ni cul tu ra, no Nor des te, já é
hoje a prin ci pal ati vi da de da pa u ta de ex por ta ções,
su pe ran do, in clu si ve, ati vi da des como a pes ca da la-
gos ta e o se tor têx til, que avan ça va de for ma mu i to
sa tis fa tó ria. Atu al men te, no Nor des te, ela em pre ga 17
mil pes so as.

Srªs e Srs. Se na do res, fico ima gi nan do a enor-
me re per cus são quan do uma fá bri ca de au to mó ve is,
em São Pa u lo, dis pen sa mil tra ba lha do res, ocu pan do
man che te das prin ci pa is pá gi nas do Bra sil, e há gre-
ves e mo bi li za ção da so ci e da de. De zes se te mil pes-
so as são em pre ga das em uma re gião que não quer
fa vo res ou se ajo e lhar, mas que quer ape nas fa zer va-
ler a opor tu ni da de eco nô mi ca que a na tu re za lhe deu
e o es for ço e a ca pa ci da de cri a ti va dos seus em pre -
sá ri os aju da ram a de sen vol ver.

Mais uma vez, que re mos tra tar com a mais ab-
so lu ta pri o ri da de a ques tão am bi en tal, a pre ser va ção
dos nos sos man gues, mas é pre ci so en con trar mos
uma fór mu la para que a opor tu ni da de que se dá ao
povo nor des ti no não seja to lhi da pela bu ro cra cia, que
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não tem a me nor sen si bi li da de, in clu si ve para os pro-
ble mas na ci o na is. Não me re fi ro ape nas ao pro ble ma
nor des ti no, mas tam bém aos pro ble mas na ci o na is.
Expor tar é pre ci so, é fun da men tal e cru ci al para o
País. Essa é uma ati vi da de eco nô mi ca em que so mos 
com pe ti ti vos em qual quer país.

Ontem, fo mos re ce bi dos pelo Mi nis tro do Meio
Ambi en te, Sar ney Fi lho. Em com pa nhia do Se na dor
José Agri pi no, Lí der do PFL nes ta Casa, pe di mos a S.
Exª que man das se o mais rá pi do pos sí vel um me di a -
dor para, em en ten di men to com o Go ver no do Esta-
do, as clas ses pro du to ras, o Iba ma e, en fim, a as so ci -
a ção bra si le i ra dos cri a do res de ca ma rão, bus car mos 
um ca mi nho que dê a essa ati vi da de eco nô mi ca, ao
mes mo tem po, a res pon sa bi li da de de pre ser va ção do
meio am bi en te e tam bém a opor tu ni da de de aju dar o
Bra sil na sua pa u ta de ex por ta ção e, so bre tu do, de
em pre gar pes so as que pre ci sam de tra ba lho.

O Sr. Mi nis tro Sar ney Fi lho, de ime di a to, de sig -
nou um fun ci o ná rio do Iba ma, que ama nhã che ga à
mi nha ci da de de Na tal, para um en con tro com em pre -
sá ri os, com o Iba ma e com o Go ver no, a fim de bus car 
um ca mi nho para que essa ati vi da de eco nô mi ca pos-
sa, efe ti va men te, con tri bu ir para o de sen vol vi men to
do nos so País.

Eram es sas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, as con si de ra ções que eu ti nha a fa zer aqui. Esse
en con tro no Rio Gran de do Nor te não é um en con tro
para car ci ni cul to res ape nas do meu Esta do, mas de
todo o Nor des te.

Qu e ro cum pri men tar o Sr. Pre si den te da Fe de -
ra ção das Indús tri as do meu Esta do, meu com pa nhe i -
ro e ami go Abe lí rio da Ro cha pela ini ci a ti va. Cum pri -
men to tam bém o Sr. Pre si den te da Asso ci a ção Bra si -
le i ra dos Cri a do res de Ca ma rão, Ita mar Ro cha, que
nos apre sen tou um pa i nel em que ha via o en tu si as -
mo, em que po día mos ava li ar a im por tân cia des sa ati-
vi da de eco nô mi ca e, so bre tu do, a ca pa ci da de de que
esse pro du to ve nha a com pe tir pelo Bra sil.

Fiz um es for ço mu i to gran de no pe río do cur to
em que fui Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal para re por
o Nor des te na agen da do in te res se na ci o nal. Foi pra ti -
ca men te a cri a ção de um Mi nis té rio e a iden ti fi ca ção
de opor tu ni da des. A re vi são da Su de ne ain da hoje é
mal com pre en di da; há pes so as que pen sam que pro-
pus a sua ex tin ção e não a sua mo der ni za ção. O ob je -
ti vo era aca bar com as ban da lhe i ras que se su ce de -
ram na Su dam e na que la Casa e, so bre tu do, en con -
trar um ca mi nho novo para que o Nor des te não vi es se 
aqui de jo e lhos men di gar fa vo res do Go ver no, mas
sim ples men te para que ti ves se nas suas vo ca ções
na tu ra is a opor tu ni da de para o de sen vol vi men to.

Eram es sas as con si de ra ções que eu que ria fa-
zer. Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª e aos Srs. Se na -
do res a aten ção que de di ca ram às mi nhas pa la vras.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encon-
tra-se na Casa o Sr. Aris to rí des Vi e i ra Stad ler, se gun -
do su plen te con vo ca do da Re pre sen ta ção do Esta do
de San ta Ca ta ri na, em vir tu de de li cen ça do pri me i ro
su plen te, Se na dor Vas co Fur lan, para tra tar de in te -
res se par ti cu la res.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o ori gi nal do di plo -
ma, que será pu bli ca do na for ma re gi men tal, e de ma -
is do cu men tos exi gi dos por lei.

É o se guin te o di plo ma re ce bi do:

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De sig no
co mis são for ma da pe los Se na do res Ge ral do Althoff e
Lú dio Co e lho para con du zir S. Exª ao ple ná rio, a fim
de pres tar o com pro mis so re gi men tal.

(O Sr. Aris to rí des Vi e i ra Stad ler é con-
du zi do ao ple ná rio e pres ta, pe ran te a
Mesa, o com pro mis so.)
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So li ci to que to dos os pre sen tes per ma ne çam de
pé para o com pro mis so de pos se.

O SR. ARISTORÍDES VIEIRA STADLER (PPB
– SC) – Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as
leis do País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to
de Se na dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a
união, a in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De cla ro
em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o
no bre Sr. Aris to rí des Vi e i ra Stad ler, que, a par tir des te 
mo men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da Casa.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

Em 28 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, à vis ta do dis pos to no art. 7º do Re gi men to Inter-
no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção do
Esta do de San ta Ca ta ri na, em subs ti tu i ção ao Se na -
dor Vas co Fur lan, ado ta rei o nome par la men tar aba i -
xo con sig na do e in te gra rei a ban ca da do PPB.

Aten ci o sas sa u da ções, Ari Stad ler.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex-
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Pror ro go, por 15 mi nu tos, a Hora do Expe di en -
te para aten der aos ora do res ins cri tos para uma co-
mu ni ca ção Ina diá vel.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
por cin co mi nu tos, im pror ro gá ve is.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pedi a pa la vra para fa zer um re gis tro e um agra de ci -
men to que con si de ro ex tre ma men te im por tan te para
o meu Esta do.

Na se ma na pas sa da, es ti ve com o Pre si den te
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Emba i xa dor Se-
bas tião do Rego Bar ros. O Sr. Pre si den te, aten den -
do a um ple i to que fiz, já de ter mi nou que a Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo in clua na sua pro gra ma ção do
ano de 2003 a aná li se, pros pec ção e es tu do ge o ló -
gi co con sis ten te para ve ri fi car se no Esta do de Ro-
ra i ma exis te pe tró leo. Por que esse ple i to? Por que
nós so mos vi zi nhos, ao nor te, da Ve ne zu e la, o quin-
to ma i or pro du tor de pe tró leo do mun do; e, do lado
di re i to, a les te, so mos vi zi nhos da Gu i a na, que tam-
bém tem ocor rên cia de pe tró leo. Por tan to, no Esta do 

de Ro ra i ma es ses len çóis pe tro lí fe ros tam bém têm
pos si bi li da de de ocor rer. Se essa des co ber ta for re-
fe ren da da, sem dú vi da ne nhu ma mu da rão o per fil
eco nô mi co e o de sen vol vi men to do nos so Esta do.

Enten den do essa pri o ri da de, o Emba i xa dor
Se bas tião do Rego Bar ros e o Mi nis tro das Mi nas
Ener gia, José Jor ge de Vas con ce los, de ter mi na ram
essa aná li se e eu que ro aqui fa zer este re gis tro com
mu i ta sa tis fa ção, in for man do ao meu Esta do que
exis te essa pos si bi li da de con cre ta, já de fi ni da, das
aná li ses no pró xi mo ano.

Sen do as sim, peço a trans cri ção tam bém das
se guin tes ma té ri as do Cor re io de Ro ra i ma: ”Ro ra i -
ma po de rá ter pes qui sa de pe tró leo“ e ”Go ver no
pode pes qui sar pe tró leo no Esta do“.

Mu i to obri ga do. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Ro ra i ma  po de rá ter pes qui sa de pe tró leo

O Se na dor Ro me ro Jucá (PSDB-RR) en ca mi nhou pro pos ta

para o Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, Se bas tião

do Rego Bar ros, so li ci tan do que se in clua Ro ra i ma no pla no de

aná li se e pes qui sa que ve nha a iden ti fi car ocor rên cia de pe tró leo

em solo ro ra i ma ren se.

Na vi são do vice-lí der do go ver no no Se na do, o fato do Esta-

do fa zer fron te i ra com a Ve ne zu e la – quin to ma i or pro du tor de pe-

tró leo do mun do – e com a Gu i a na – tam bém pro du to ra, pode acon-

te cer de, no sub so lo do ter ri tó rio, ha ver ocor rên cia do pro du to, o

que vi ria a mu dar, se com pro va da a pes qui sa, o per fil eco nô mi co

não só do Esta do, mas tam bém de toda re gião Nor te do Bra sil.

Du ran te a au diên cia com o Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o -

nal de Pe tró leo, Ro me ro Jucá tra tou tam bém de pe dir pri o ri da de na

aná li se das au to ri za ções para im por ta ção de pe tró leo da Ve ne zu e -

la para a re gião Ama zô ni ca, ten do Ro ra i ma como cor re dor para im-

por ta ção.

A so li ci ta ção tem am pa ro na Pro pos ta de Emen da Cons ti tu -

ci o nal, apro va da no ano pas sa do pela Câ ma ra dos De pu ta dos e

pelo Se na do, per mi tin do a im por ta ção de pe tró leo por par te de

pes so as ju rí di ca e fí si ca.

Após a au diên cia com Se bas tião do Rego Bar ros, de quem

ou viu a ga ran tia de aten der as suas so li ci ta ções, o se na dor Ro me -

ro Jucá ofi ci a li zou os pe di dos em nome do povo de Ro ra i ma, nos

se guin tes ter mos:

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  1º 01141

    391FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



“For ma li zo os ple i tos que con si de ro fun da men ta is para a

am pli a ção da ma triz de aten di men tos ener gé ti cos do Esta do de

Ro ra i ma, vi san do, con se qüen te men te, ao seu de sen vol vi men to

eco nô mi co e so ci al. De ter mi na ção, já no pró xi mo ano, den tro do

pla ne ja men to da ANP, de aná li se e tra ba lho de pes qui sa, com ob je -

ti vo de iden ti fi car a ocor rên cia de pe tró leo em Ro ra i ma.

Como bem sabe a Agên cia Na ci o nal, Ro ra i ma faz di vi sa

com a Ve ne zu e la, quin to ma i or pro du tor de pe tró leo do mun do, e

com a Gu i a na, que tam bém re gis tra ocor rên cia do pro du to em seu

ter ri tó rio. Sen do as sim, é pos sí vel que em Ro ra i ma, de vi do à si mi -

la ri da de de solo e de ou tras con di ções, pos sa ocor rer a pre sen ça

de pe tró leo, o que re pre sen ta ria, sem dú vi da, um novo tem po de ri-

que za e de sen vol vi men to para a re gião Nor te", ex pôs o se na dor.

Ro me ro Jucá tam bém ofi ci a li zou o pe di do para que a ANP

pri o ri ze aná li se das au to ri za ções para im por ta ção de pe tró leo da

Ve ne zu e la para a re gião ama zô ni ca e, es pe ci fi ca men te, para Ro ra -

i ma jus ti fi cou: “Sem dú vi da, com a aber tu ra das im por ta ções, o

nos so Esta do e a par te da Re gião  Nor te po de rão ser abas te ci dos

pela Ve ne zu e la, com cus tos ope ra ci o na is mais ba i xos, o que cer ta -

men te, po de ria re fle tir na di mi nu i ção do pre ço fi nal do com bus tí vel

ao Esta do”.

Go ver no pode pes qui sar pe tró leo no Esta do

Ro ra i ma po de rá ser in clu í do no pla no de aná li se e pes qui sa

que ve nha a iden ti fi car ocor rên cia de pe tró leo no Esta do. O pe di do

do Se na dor Ro me ro Jucá (PSDB – RR) foi en ca mi nha do ao Di re -

tor-ge ral da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, Se bas tião do Rego Bar-

ros. Para o se na dor, o fato do Esta do fa zer fron te i ra com a Ve ne zu -

e la – quin to ma i or pro du tor de pe tró leo do mun do – e com a Gu i a na

– tam bém pro du to ra –, pode acon te cer de, no sub so lo do ter ri tó rio,

ha ver ocor rên cia do pro du to, o que vi ria a mu dar, se com pro va da a

pes qui sa, o per fil eco nô mi co não só do Esta do, mas tam bém de

toda a Re gião Nor te do Bra sil. No en con tro na Agên cia Na ci o nal de

Pe tró leo, Ro me ro tra tou tam bém de pe dir pri o ri da de na aná li se das

au to ri za ções para im por ta ção de pe tró leo da Ve ne zu e la para a re-

gião Ama zô ni ca, ten do Ro ra i ma como cor re dor para a im por ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) -V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ri car do
San tos, por cin co mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos
dias 25 e 26 de fe ve re i ro, se gun da e ter ça-fe i ra des ta
se ma na, re a li zou-se em Vi tó ria, ca pi tal do meu Esta-
do, o pri me i ro en con tro es ta du al para a ela bo ra ção
dos pla nos mu ni ci pa is de edu ca ção, como de cor rên -
cia das ne ces si da des de se de ta lha rem as me tas e
ações re fe ren ci a das no Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, 
apro va do pela Lei n.º 10.172, de 9 de ja ne i ro de 2001.

O even to con tou com a par ti ci pa ção de 450 re-
pre sen tan tes da área de edu ca ção, ou seja, se cre tá ri -

os mu ni ci pa is, as ses so res, di re to res de es co la e edu-
ca do res de to dos os Mu ni cí pi os do Espí ri to San to, e
foi or ga ni za do pela Co mis são de Edu ca ção do Se na -
do Fe de ral, Unes co, Undi me – União Na ci o nal dos Di-
ri gen tes Mu ni ci pa is de Ensi no , Se cre ta ria Esta du al
de Edu ca ção e Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Vi tó ria.

É im por tan te res sal tar que a Co mis são de Edu-
ca ção do Se na do de fi niu como uma de suas prin ci pa -
is li nhas de ação a im ple men ta ção do PNE, que, da
mes ma for ma que a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu-
ca ção, de 1996 – a Lei Darcy Ri be i ro , é re sul ta do de
dé ca das de lu tas de edu ca do res, in te lec tu a is, li de ran -
ças da so ci e da de ci vil e de Par la men ta res que sem-
pre so nha ram com mu dan ças pro fun das no sis te ma
edu ca ci o nal bra si le i ro, bus can do ade quá-lo às exi-
gên ci as de um pro je to na ci o nal que as se gu ras se ma i -
or cres ci men to e in te gra ção eco nô mi ca do Bra sil aos
mer ca dos in ter na ci o na is e ci da da nia ple na para to-
dos os bra si le i ros, con si de ran do, de modo es pe ci al, o
im pe ra ti vo de re du zir a ex clu são so ci al e a po bre za no
País.

De gran de im por tân cia para o avan ço da edu ca -
ção no Bra sil, vale lem brar tam bém a Emen da João
Cal mon, emi nen te Se na dor pelo Espí ri to San to, que
vin cu lou re cur sos mí ni mos para a edu ca ção no or ça -
men to pú bli co, e, mais re cen te men te, a cri a ção do
Fun def – Fun do para o De sen vol vi men to e Me lho ria
do Ensi no Fun da men tal – pelo Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, em 1996.

Não há dú vi da de que o Bra sil atin giu gran des
mar cas no de sen vol vi men to edu ca ci o nal nos úl ti mos
anos, prin ci pal men te a par tir de 1995, com a uni ver -
sa li za ção do en si no fun da men tal e o ex pres si vo cres-
ci men to do nú me ro de va gas nos ní ve is de en si no
mé dio e uni ver si tá rio.

De ve mos re co nhe cer e va lo ri zar o PNE com
uma peça-cha ve para o or de na men to de ações e a
con ju ga ção de re cur sos do Po der Pú bli co e da so ci e -
da de para que pos sa mos en fren tar nos pró xi mos dez
anos os gran des de sa fi os do Bra sil no cam po edu ca -
ci o nal, que, re i te ra da men te, te mos des ta ca do em vá-
ri as opor tu ni da des. São eles:

• A me lho ria con tí nua da qua li da de do en si no
em to dos os ní ve is; 

• A ex pan são do en si no in fan til, que, sob to dos
os pon tos de vis ta, deve ser con si de ra da de ab so lu ta
pri o ri da de no Bra sil, da dos os seus efe i tos so bre os
ní ve is de en si no sub se qüen tes e con si de ran do a es-
tar re ce do ra es ta tís ti ca de que 51% das cri an ças bra-
si le i ras de zero a seis anos vi vem em la res de fa mí li as 
po bres;

• A con ti nu i da de do cres ci men to da ofer ta de va-
gas para o en si no mé dio e su pe ri or e a de mo cra ti za -
ção do seu aces so para as ca ma das mais po bres da
po pu la ção; 
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• A re ver são da com bi na ção per ver sa en tre a
po bre za, a su bes co la ri za ção e o de sem pre go ju ve nil,
o que sub me te um gran de con tin gen te de jo vens a
uma si tu a ção de ris co so ci al e à vi o lên cia; 

• A ma i or in te gra ção en tre edu ca ção e tra ba lho
por meio do en si no pro fis si o nal.

Por isso, fi na li zan do, Sr. Pre si den te, o se mi ná rio 
es ta du al re a li za do em Vi tó ria, em se qüên cia à re a li -
za ção do se mi ná rio na ci o nal, re a li za do em Bra sí lia no
mês de no vem bro úl ti mo, deve ser uma ex pe riên cia a
ser re pe ti da e es ti mu la da em to das as re giões do
País, va lo ri zan do ini ci a ti vas re gi o na is e de Mu ni cí pi os 
que, a par tir das gran des re fe rên ci as do Pla no Na ci o -
nal de Edu ca ção ela bo ra ram e ela bo ram os seus res-
pec ti vos pla nos re gi o na is e lo ca is de edu ca ção.

Sur pren deu-nos, de ma ne i ra mu i to po si ti va, a
mo ti va ção po lí ti ca das mu ni ci pa li da des do meu Esta-
do no sen ti do de equa ci o nar e so lu ci o nar as gran des
ques tões re la ti vas à edu ca ção bá si ca em suas co mu -
ni da des, en ten den do per fe i ta men te a im por tân cia
cru ci al de se es ten der o aces so à es co la de qua li da de 
para to dos, con for me os com pro mis sos fir ma dos pelo
Bra sil nas con fe rên ci as de Da car e Jom ti en.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, a nos sa es pe ran -
ça é a de que os pla nos mu ni ci pa is e es ta du a is de
edu ca ção pas sem a re pre sen tar, a par tir das gran des
me tas do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, pac tos re gi o -
na is e agen da de com pro mis sos a se rem fir ma dos
en tre o Po der Pú bli co e a so ci e da de nas di ver sas re-
giões do País, de modo a es ta be le cer e exe cu tar, em
re gi me de co la bo ra ção, ações de ex pan são e me lho -
ria da edu ca ção bá si ca no País, e pas sa ri am a ser o
prin ci pal re fe ren ci al para a alo ca ção de re cur sos do
po der pú bli co, sem su per po si ção e des per dí cio de re-
cur sos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pelo pra zo
de cin co mi nu tos.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exis tem
co i sas na vida que, às ve zes, por mais tur bu len tas
que pa re çam, ser vem de apren di za do para to dos, es-
pe ci al men te para nós que es ta mos nas ins ti tu i ções
des te País e nas ins tân ci as de de ci são po lí ti ca.

Ontem, per gun ta vam-me so bre as po si ções no
Con gres so Na ci o nal re la ci o na das à ins tru ção do
TSE, dada em res pos ta a uma con sul ta fe i ta pelo
PDT. Eu di zia que era mu i to di fí cil ava li ar, por que,
para fa zer uma ava li a ção de algo no Con gres so Na ci -
o nal, te mos de es pe rar apro xi ma da men te 48 ho ras
para sen tir o pul so. No iní cio, os par ti dos se re vol tam;
de po is, re ú nem suas exe cu ti vas, fa zem suas con tas,

vêem os quo ci en tes ele i to ra is nos Esta dos e, en tão,
fica tudo qua se como an tes. 

To dos nós con cor da mos que a ins tru ção do TSE
é ab so lu ta men te in tem pes ti va e que essa ques tão de-
ve ria ter sido res pon di da ain da no ano pas sa do. Essa
era a obri ga ção do TSE, com a res pon sa bi li da de que
tem de co man dar as ele i ções des te País. Se ti ves se
sido fe i ta no ano pas sa do, te ria pos si bi li ta do que o
Con gres so Na ci o nal acor das se. O Con gres so Na ci o -
nal, pe los in te res ses mais di ver sos, não teve a co ra -
gem de fa zer a re for ma po lí ti ca, en ga ve tan do-a con-
for me as con ve niên ci as ele i to ra is. Entre tan to, se o
TSE ti ves se to ma do para si a res pon sa bi li da de e
acor da do o Con gres so Na ci o nal, tal vez pu dés se mos
ter vo ta do a re for ma po lí ti ca, es ta be le cen do uma le-
gis la ção ele i to ral bem-fe i ta, sem os va zi os le ga is que
pos si bi li tam uma re so lu ção como essa.

Então, essa re so lu ção é in tem pes ti va, inad mis -
sí vel e abu sa das prer ro ga ti vas que são as se gu ra das
ao TSE. Ao Con gres so Na ci o nal ca be ria ze lar pela
com pe tên cia que lhe é as se gu ra da pelo art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. 

O Con gres so Na ci o nal dis se que iria pro por
uma Adin com base no art. 49, in ci so XI, que diz que é
com pe tên cia ex clu si va nos sa ze lar pe las nos sas prer-
ro ga ti vas. De po is, fa lou-se em de cre to le gis la ti vo e,
pos te ri or men te, em pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal. Enfim, em to dos os ins tru men tos ne ces sá ri os.
Entre tan to, como 48 ho ras fo ram su fi ci en tes, ago ra, já
es ta mos sen tin do que as co i sas mu da ram. Por quê?
Por que aqui lo que es ta va sen do co men ta do como tão
im por tan te, como uma peça pre ci o sa para apri mo rar
a de mo cra cia re pre sen ta ti va, que era a ga ran tia da
ver ti ca li da de, a co e rên cia pro gra má ti ca dos par ti dos
na ci o nal men te e nos Esta dos, já foi por água aba i xo.
A agi li da de do Con gres so Na ci o nal em pen sar a sua
pró pria so bre vi vên cia po lí ti ca nos Esta dos já re sol veu 
a ques tão. O pro ble ma das co li ga ções exis ti rá ape nas 
para os par ti dos que têm can di da to a Pre si den te da
Re pú bli ca.

O que vai acon te cer? O PFL, o PSDB e o PT sa i -
rão so zi nhos na ci o nal men te, mas, nos Esta dos, po-
de rão mon tar a co li ga ção que qui se rem. Por tan to,
não ha ve rá co e rên cia pro gra má ti ca co i sa ne nhu ma.
Não ha ve rá nada de pre ci o so para apri mo rar a de mo -
cra cia re pre sen ta ti va. E os acor dos sub ter râ ne os, os
acor dos ou as can di da tu ras ”la ran jas“, as co li ga ções
as mais di ver sas pos sí ve is con ti nu a rão a acon te cer
nos Esta dos.

Por tan to, a peça do TSE, que se ria algo pre ci o -
so para a de mo cra cia re pre sen ta ti va, aca bou no Con-
gres so Na ci o nal, di an te da ima gi na ção e da ex pe riên -
cia de mu i tos, e ha ve rá um ver da de i ro ”la ran jal“ ou
”ca me ló dro mo“ nos Esta dos, para se fa ze rem as co li -
ga ções de for ma ab so lu ta men te in for mal.
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Tal vez, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pos sa mos apren der com si tu a ções como es sas, até
por que não fica mu i to bem para nós res pon der ao ca-
su ís mo do TSE com igual ca su ís mo, ao ten tar mos re-
for mu lar a Cons ti tu i ção do País em tão pou co tem po.
To dos nós so mos res pon sá ve is por isso. Fi cou mu i to
mal para nós; e fi ca rá ain da mais, por que já de i xa mos
de lado, já vi mos que ha ve rá um je i ti nho de so bre vi ver 
po li ti ca men te em to dos os Esta dos.

Espe ro que isso sir va de li ção, para que não fi-
que mos tão mal pe ran te a so ci e da de, por que o que
era re bu li ço on tem está ade qua da men te ate nu a do
hoje, e tal vez fi que mais ate nu a do ain da, por que as
con tas já fo ram fe i tas e as pos si bi li da des de so bre vi -
vên cia ele i to ral já fo ram es ta be le ci das nos Esta dos.
Já fi cou tudo acer ta do. Espe ro que te nha mos, re al -
men te, a co ra gem de dis cu tir a re for ma po lí ti ca nes te
País, para que não pas se mos por uma si tu a ção ve xa -
tó ria como a que es ta mos de fi ni ti va men te pas san do.

Em um dia, di zía mos que tí nha mos de ze lar pe-
las prer ro ga ti vas do Con gres so Na ci o nal. De po is de
48 ho ras, com as con tas fe i tas, as co i sas es cla re ci -
das, nada dis so ser ve mais para nós no Con gres so
Na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-

sa-se à

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,

pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 3, 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 55,
de 2002, Re la tor ad hoc: Se na dor Gil ber to
Mes tri nho), que apro va a ”Pro gra ma ção Mo-
ne tá ria para o 1º tri mes tre do ano de 2002“.

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

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com o voto con trá rio da Se na do ra

He lo í sa He le na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 3, de
2002, 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:

PARECER Nº 64, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 3, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 3, de 2002, que
apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao pri me i ro
tri mes tre de 2002.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de fe ve re i ro
de 2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril -
do Ca val can ti – Car los Wil son, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 64, DE 2002

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao pri me i ro tri mes tre de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti -

va ao pri me i ro tri mes tre de 2002, nos ter mos da Men sa -
gem nº 1, de 2002 (nº 1.454, de 2001, na ori gem).

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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. 
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 1992
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 art. 172, I, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 137, de 1992, de au to -
ria do Se na dor Almir Ga bri el, que fixa nor-
mas de for ma ção de re cur sos hu ma nos na
área de sa ú de, re gu la men tan do o in ci so III
do art. 200 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do
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Pa re ce res:
– pro fe ri do em Ple ná rio, Re la tor Se na -

dor Lu cí dio Por tel la, em subs ti tu i ção à Co-
mis são de Assun tos So ci a is, fa vo rá vel;

– sob nº 343, de 1995, da Co mis são
de Assun tos So ci a is (so bre a Emen da nº 1,
de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Lu cí dio Por-
tel la, fa vo rá vel; e

– sob nº 128, de 1999, da Co mis são
de Edu ca ção (em au diên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 917, de 1995), Re la tor:
Se na dor Joel de Hol lan da, fa vo rá vel, com
as Emen das nº 2 e 3-CE, que apre sen ta.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen-
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

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 35, 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 
do art. 6º do Pro je to de Lei do Se na do nº 137, de
1992, para ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se-
pa ra do do art. 6º do Pro je to de Lei do Se na do nº 137,
de 1992, para ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple -
men tar nº 95, de 1998. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o
en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
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, sem pre ju í zo das emen-

das e do des ta que re que ri do.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção o art. 6º, des ta ca do para ade qua -

ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o
en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.
O art. 6º será su pri mi do do pro je to.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nº 1, de Ple ná -

rio, 2 e 3, da Co mis são de Edu ca ção, de pa re cer fa vo -
rá vel.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o
en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que 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.
A Mesa es cla re ce que o art. 6º foi re je i ta do.
São os se guin tes o pro je to e as emen das apro-

va dos:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 1992

Fixa nor mas de for ma ção de re cur -
sos hu ma nos na área de sa ú de, re gu la -
men tan do o in ci so III do art. 200 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A for ma ção e atu a li za ção dos re cur sos

hu ma nos na área de sa ú de se rão ori en ta dos para o
aten di men to das prin ci pa is ne ces si da des de sa ú de
da po pu la ção, iden ti fi ca das pe los ór gãos que cons ti -
tu em o Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Art. 2º O en si no de ter ce i ro grau dos pro fis si o na is
da sa ú de, bem como o pre pa ro de pes so al au xi li ar, tan-
to de 1º como de 2º grau, in clu i rão ati vi da des prá ti cas,
que se rão re a li za das, em sua ma i or par te, em ser vi ços
pú bli cos de sa ú de, in te gra dos ao Sis te ma Úni co de Sa-
ú de, nos ní ve is pri má rio, se cun dá rio e ter ciá rio.

Art. 3º Os pro fis si o na is de sa ú de e o pes so al au-
xi li ar vin cu la do ao Sis te ma Úni co de Sa ú de par ti ci pa -
rão de um pro ces so de atu a li za ção con tí nua de co-
nhe ci men tos ci en tí fi cos e de aper fe i ço a men to de ha-
bi li da des téc ni cas.

Pa rá gra fo úni co. Os Órgãos de di re ção do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de, em cada es fe ra de go ver no, se-
rão res pon sá ve is pela pro mo ção das ati vi da des re fe -
ri das no ca put des te ar ti go, em ar ti cu la ção com os ór-
gãos in te gran tes do sis te ma edu ca ci o nal.

Art. 4º A or de na ção da for ma ção e atu a li za ção
dos re cur sos hu ma nos na área de sa ú de se rão pla ne -
ja dos e co or de na dos por co mis sões in te rins ti tu ci o na -
is vin cu la das em cada es fe ra de go ver no aos Con se -
lhos Na ci o nal, Esta du a is, do Dis tri to Fe de ral e Mu ni ci -
pa is de Sa ú de.
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Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Art. 6º... ..............................................................

EMENDA Nº 1

O art. 2º do PLS nº 137, de 1992, pas sa a ter a
se guin te re da ção:

A for ma ção de pro fis si o na is de sa ú de, nos ní ve -
is de en si no mé dio e su pe ri or, in clu i rá ati vi da des prá-
ti cas re a li za das, em sua ma i or par te, em ser vi ços pú-
bli cos de Sa ú de in te gra da ao Sis te ma Úni co de Sa ú -
de nos ní ve is pri má rio, se cun dá rio e ter ciá rio.

EMENDA Nº 2-CE

Dê-se ao ar ti go 4º do Pro je to de Lei do Se na do
nº 137, de 1992, a se guin te re da ção:

“Art. 4º A or de na ção da for ma ção e atu a li za ção dos
re cur sos hu ma nos na área de sa ú de se fará por co mis -
sões in te rins ti tu ci o na is cri a das nos ter mos dos ar ti gos 12
a 14 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990.”

EMENDA Nº 3-CE

Acres cen te-se o se guin te art. 5º ao do Pro je to
de Lei do Se na do nº 137, de 1992, re nu me ran do-se
os de ma is:

Art. 5º Acres cen te-se ao ar ti go 53 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996 — Lei de Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal -, o se guin te pa rá -
gra fo 2º:

“§ 2º Em qual quer caso, a cri a ção e im plan ta ção 
de cur sos de Edu ca ção Fí si ca, Enfer ma gem, Far má -
cia, Fi si o te ra pia, Fo no a u di o lo gia, Me di ci na, Nu tri ção,
Odon to lo gia, Psi co lo gia e Te ra pia Ocu pa ci o nal, por
uni ver si da des e de ma is ins ti tu i ções de en si no su pe ri -
or, de ve rão ser pre ce di das de au diên cia do Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de.

É o se guin te o art. 6º, re je i ta do:
“Art. 6º – Re vo gam-se as dis po si ções em con-

trá rio.”

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re cur so nº 24, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 184, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Arlin do Por to, que dis põe so-
bre a re gu la men ta ção da pro fis são Ce ri mo -
ni a lis ta e suas cor re la tas, cria o Con se lho

Fe de ral e os Con se lhos Re gi o na is, e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.159, de 2001, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Val mir Ama ral, fa vo rá vel, com vo tos con-
trá ri os dos Se na do res Wal deck Orné las e
Mo re i ra Men des e abs ten ção do Se na dor
Tião Vi a na.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma-
té ria.

Pas sa-se à 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.

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 36, 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. 42 do Pro je to de Lei do Se na do nº 184, de
2000, para ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Lú dio Co e lho.

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 do art. 42 do Pro je to para ade qua ção ao art. 9º
da Lei Com ple men tar nº 95/98.

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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção o art. 42, des ta ca do, para ade qua -

ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95/98.
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.)
Re je i ta do.
O art. 42 será su pri mi do do Pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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“Art. 42 – Re vo gam-se as dis po si ções em con-
trá rio”

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 315, de 2001 (nº
739/2000, 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 Mon ta nhês FM Sté reo 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 Cam-
pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 1.309, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na-
bor Jú ni or, com abs ten ções do Se na dor Ge-
ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu ti-lo, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to. 
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 315, DE 2001

(Nº 739/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Mon ta nhês FM
Sté reo 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 Cam pos Ge ra is, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 44, de 13 de abril de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 21 de de zem bro de 1997,
a per mis são ou tor ga da à Rá dio Mon ta nhês FM
Sté reo Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Cam pos Ge ra is, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 385, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 385, de 2001 (nº
995/2001, 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 Rá dio 
Li ber da de FM – Ra di o li ber a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita qui,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do Pa re cer fa-
vo rá vel, sob nº 42, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu ti-lo, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 385, DE 2001

(Nº 995/2001, 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 Rá dio Li ber da de FM –
RADIOLIBER a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita qui,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 343, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Li ber da de FM –
RADIOLIBER 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 Ita qui, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -

men to nº 721, de 2001, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, so li ci tan do o de sa pen sa men to do
Pro je to de Re so lu ção nº 57, de 2001, do
Pro je to de Re so lu ção nº 81, de 1999, a fim
de que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

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.)
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Apro va do.
O Pro je to de Re so lu ção nº 57 de 2001 fica de sa -

pen sa do do Pro je to de Re so lu ção nº81, de 1999. Re-
tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e, pos te ri or men te, vai à Co mis são Di re to ra.

O Pro je to de Re so lu ção nº 81, de 1999, e as de-
ma is ma té ri as a ele apen sa das vol tam à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 747, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, os Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 216, de 1999 e 271, de 2000,
que tra mi tam em con jun to.

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) – V. Exª
tem a pa la vra, 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, es-
tou apre sen tan do re que ri men to so li ci tan do o adi a -
men to por trin ta dias dos Itens nºs 7, 8 e 9.

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 37, DE 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 747, do 2001,
a fim de ser fe i ta na ses são de 4 de abril de 2002.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia no dia 4 de

abril, nos ter mos do Re que ri men to nº 37, de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 748, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Edu ca ção, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
216, de 1999 e 271, de 2000, que tra mi tam
em con jun to.

So bre a mesa, re que ri men to de adi a men to de
vo ta 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:

REQUERIMENTO Nº 38, DE 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do como in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 748, de 2001 a
fim de ser fe i ta na ses são de 4 de abril de 2002.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia no dia 4 de

abril, nos ter mos do Re que ri men to nº 38, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

Vo ta ção em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 749, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os Pro je -
tos de Lei do Se na do nºs. 216, de 1999 e
271, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

So bre a mesa, re que ri men to de adi a men to de
vo ta ção que será lido pelo Sr. Pri me i ro 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 39, DE 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do como in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 749, de 2001,
a fim de ser fe i ta na ses são de 4 de abril de 2002.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia no dia 4 de

abril, nos ter mos do Re que ri men to nº 39, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 754, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos re-
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gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001, de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra 
es go ta 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 40, DE 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 754, de 2001,
a fim de ser fe i ta na ses são de 6 de mar ço de 2002.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Ante ro Paes Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de adi a men to da vo ta ção do Re-
que ri men to nº 754, de 2001, a fim de que seja fe i to na
ses são de li be ra ti va or di ná ria de seis de mar ço pró xi mo.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia no dia 6 de

mar ço, nos ter mos do Re que ri men to nº 40, de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra

ofe re cen do a re da ção fi nal  ao Pro je to de Lei do Se-
na do n.º 137, de 1992, que, nos ter mos do art. 320, do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se-
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

(PARECER Nº 65, DE 2002)
( Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 137, de 1992.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de Lei do Se na do nº137, de 1992, que fixa nor-
mas de for ma ção de re cur sos hu ma nos na área de sa ú -
de, re gu la men tan do o in ci so III do art. 200 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, con so li dan do as Emen das nºs 1 – Plen, 2
e 3 – CE, e o des ta que apre ci a do pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de fe ve re i ro
de 2002. – Ra mes Te bet, Pre si den te – Edi son Lobão,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 65, DE 2002

Fixa nor mas de for ma ção de re cur -
sos hu ma nos na área de sa ú de, re gu lan -
do o in ci so III do art. 200 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A for ma ção e atu a li za ção dos re cur sos

hu ma nos na área de sa ú de se rão ori en ta dos para o
aten di men to das prin ci pa is ne ces si da des de sa ú de
da po pu la ção, iden ti fi ca das pe los ór gãos que cons ti -
tu em o Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Art. 2º A for ma ção de pro fis si o na is de sa ú de nos
ní ve is de en si no mé dio e su pe ri or, in clu i rá ati vi da des
prá ti cas re a li za das, em sua ma i or par te, em ser vi ços
pú bli cos de sa ú de in te gra dos ao Sis te ma Úni co de
Sa ú de nos ní ve is pri má rio, se cun dá rio e ter ciá rio.

Art. 3º Os pro fis si o na is de sa ú de e o pes so al au-
xi li ar vin cu la do ao Sis te ma Úni co de Sa ú de par ti ci pa -
rão de um pro ces so de atu a li za ção con tí nua de co-
nhe ci men tos ci en tí fi cos e de aper fe i ço a men to de ha-
bi li da des téc ni cas.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos de di re ção do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de, em cada es fe ra de go ver no, se-
rão res pon sá ve is pela pro mo ção das ati vi da des re fe -
ri das nes te ar ti go, em ar ti cu la ções com os ór gãos in-
te gran tes do sis te ma edu ca ci o nal.

Art. 4º A or de na ção da for ma ção e atu a li za ção
dos re cur sos hu ma nos na área de sa ú de se fará por
co mis sões in te rins ti tu ci o na is cri a das nos ter mos dos
arts. 12 a 14 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de
1990.

Art. 5º O art. 53 da Lei nº9.394, de 20 de de zem -
bro de 1996 – Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
Na ci o nal, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co como § 1º:

“Art. 53. ...............................................
§ 1º (an ti go pa rá gra fo úni co)
§ 2º Em qual quer caso, a cri a ção e im-

plan ta ção de cur sos de Edu ca ção Fí si ca,
Enfer ma gem, Far má cia, Fi si o te ra pia, Fo no -
a u di o lo gia, Me di ci na, Nu tri ção, Odon to lo gia, 
Psi co lo gia e Te ra pia Ocu pa ci o nal, por uni-
ver si da des e de ma is ins ti tu i ções de en si no
su pe ri or, de ve rão ser pre ce di das de au diên -
cia do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de." (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 41, DE 2002

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 137, de 1992, que fixa nor-
mas de for ma ção de re cur sos hu ma nos na área de
sa ú de, re gu la men tan do o in ci so III do art. 200 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

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.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu ti-lo, pas sa-se à

vo ta ção.
Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
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 do Se na do nº 184, de
2000, que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter-
no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 66, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 184, de 2000.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº184, de 2000, que dis-
põe so bre a re gu la men ta ção da pro fis são de Ce ri mo -
ni a lis ta e suas cor re la tas, cria o Con se lho Fe de ral e
os Con se lhos Re gi o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as,
pro ce den do a ex clu são do art. 42, con for me de li be ra -
ção do Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de fe ve re i ro
de 2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril -
do Ca val can ti – Car los Wil son, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 66, DE 2002

Dis põe so bre a re gu la men ta ção da
pro fis são de Ce ri mo ni a lis ta e suas cor re la -
tas, cria o Con se lho Fe de ral e os Con se -
lhos Re gi o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

TÍTULO I
Do Exer cí cio Pro fis si o nal de Ce ri mo ni al

Art. 1º É li vre, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o
exer cí cio das ati vi da des de ce ri mo ni a lis ta e de ma is
ati vi da des re la ci o na das com o Ce ri mo ni al, ob ser va -
das as dis po si ções des ta lei.

Art. 2º Po de rá exer cer a pro fis são de Ce ri mo ni a -
lis ta no País:

I — o ti tu lar de di plo ma de ní vel su pe ri or, ex pe di -
do no Bra sil por es co las ofi ci a is, atra vés de cur so re-
co nhe ci do pelo Go ver no Fe de ral;

II — os di plo ma dos por es co las es tran ge i ras re-
co nhe ci das pe las leis de seu país, e que re va li da rem
seus di plo mas de acor do com a le gis la ção em vi gor;

III — os que, na data de en tra da em vi gor des ta
lei, pos su am o di plo ma de en si no mé dio, se gun do
grau ou equi va len te e te nham exer ci do, com pro va da -
men te, du ran te o pe río do mí ni mo de 5 (cin co) anos, a
fun ção de Ce ri mo ni a lis ta e que re que i ram o res pec ti -
vo re gis tro jun to ao Con se lho Re gi o nal de Ce ri mo ni al.

Pa rá gra fo úni co. A com pro va ção de exer cí cio
será for ne ci da por em pre sa ou ins ti tu i ção pú bli ca e só
será ace i ta se ho mo lo ga da pelo Co mi tê Na ci o nal de
Ce ri mo ni al Pú bli co.

Art. 3º Po de rão exer cer a pro fis são de Téc ni co
de Ce ri mo ni al:

I — os por ta do res de di plo ma de en si no mé dio,
se gun do grau ou equi va len te, des de que ma tri cu la -
dos em Cur so Su pe ri or Se qüen ci al de Ce ri mo ni al;

II — os que, na data de en tra da em vi gor des ta
lei, pos su am o di plo ma de en si no fun da men tal, pri-
me i ro grau ou equi va len te e te nham exer ci do, com-
pro va da men te, no pe río do mí ni mo de 4 (qua tro) anos,
a fun ção de Téc ni co de Ce ri mo ni al e que re que i ram o
res pec ti vo re gis tro jun to ao Con se lho Re gi o nal de
Ce ri mo ni al.

Art. 4º Po de rão exer cer a pro fis são de Au xi li ar
de Ce ri mo ni al os por ta do res de di plo ma de en si no
fun da men tal, de pri me i ro grau ou equi va len te que, na
data de en tra da em vi gor des ta lei, te nham exer ci do,
com pro va da men te, du ran te o pe río do mí ni mo de 2
(dois) anos, a fun ção de Au xi li ar de Ce ri mo ni al e que
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re que i ram o res pec ti vo re gis tro jun to ao Con se lho Re-
gi o nal de Ce ri mo ni al.

Art. 5º As ati vi da des e atri bu i ções dos pro fis si o -
na is de que tra ta esta lei con sis tem em:

I — pla ne ja men to, pes qui sa, ad mi nis tra ção, co-
or de na ção e exe cu ção de pro je tos de Ce ri mo ni al;

II — ela bo ra ção de or ça men tos e de fi ni ções
ope ra ci o na is e fun ci o na is de pro je tos de Ce ri mo ni al;

III — es tu dos de vi a bi li da de téc ni ca e fi nan ce i ra
para im plan ta ção de pro je tos e pro gra mas de Ce ri -
mo ni al;

IV — fis ca li za ção e con tro le da ati vi da de de Ce-
ri mo ni al;

V — su por te téc ni co e con sul to ria em Ce ri mo ni al;
VI — es tu dos, aná li ses, ava li a ções, vis to ri as,

pa re ce res, pe rí ci as e au di to ri as de pro je tos e pro gra -
mas de Ce ri mo ni al;

VII — en si no, pes qui sa, ex pe ri men ta ção e di vul ga -
ção de no vos ins tru men tos, nor mas e pro ce di men tos;

VIII — qual quer ou tra ati vi da de que, por sua na-
tu re za, se in si ra no âm bi to de suas pro fis sões.

§ 1º É pri va ti va do Ce ri mo ni a lis ta a res pon sa bi li -
da de téc ni ca por even tos de ce ri mô nia e so le ni da des, 
as sim com a emis são de la u dos, re la tó ri os ou pa re ce -
res téc ni cos.

§ 2º Com pe te ao Con se lho Fe de ral de Ce ri mo -
ni al — CFC iden ti fi car es pe ci a li za ções dos pro fis si o -
na is de Ce ri mo ni al e es ta be le cer sua de no mi na ção e
suas atri bu i ções.

Art. 6º Ao pro fis si o nal de ce ri mo ni al res pon sá vel 
por pla no, pro je to, pro gra ma é as se gu ra do o di re i to de
acom pa nhar a sua exe cu ção e im plan ta ção, para ga-
ran tir a sua re a li za ção con for me as con di ções, es pe -
ci fi ca ções e de ta lhes téc ni cos es ta be le ci dos.

Art. 7º A jor na da de tra ba lho dos pro fis si o na is
de que tra ta esta lei não ex ce de rá 40 (qua ren ta) ho ras 
se ma na is, fa cul ta da a com pen sa ção de ho rá ri os e a
re du ção da jor na da, me di an te acor do ou con ven ção
co le ti va de tra ba lho.

TÍTULO II
Da Fis ca li za ção do Exer cí cio das Pro fis sões

CAPÍTULO I
Dos Órgãos Fis ca li za do res

Art. 8º A fis ca li za ção do exer cí cio das pro fis sões 
re gu la men ta das nes ta lei será exer ci da por 1 (um)
Con se lho Fe de ral de Ce ri mo ni al — CFC e por Con se -
lhos Re gi o na is de Ce ri mo ni al — CRC, do ta dos de
per so na li da de ju rí di ca de di re i to pú bli co, au to no mia
ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, aos qua is com pe te, tam-
bém, ze lar pela ob ser vân cia dos prin cí pi os da éti ca e
dis ci pli na pro fis si o na is.

CAPÍTULO II
Do Con se lho Fe de ral de Ce ri mo ni al

Art. 9º O Con se lho Fe de ral de Ce ri mo ni al —
CFC é a ins tân cia su pe ri or de fis ca li za ção do exer cí -
cio pro fis si o nal dos Ce ri mo ni a lis tas, com sede no Dis-
tri to Fe de ral e ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

§ 1º Asse gu rar-se-á, na com po si ção do Con se -
lho Fe de ral, a re pre sen ta ção de to dos os Con se lhos
Re gi o na is, se gun do a pro por ci o na li da de apu ra da
com base nos in te gran tes des tes úl ti mos.

§ 2º To dos os mem bros do Con se lho Fe de ral se-
rão bra si le i ros, ele i tos em es cru tí nio se cre to pe los
Ce ri mo ni a lis tas.

Art. 10. Cons ti tu em atri bu i ções do Con se lho Fe-
de ral aque las pre vis tas em seu re gi men to in ter no.

Art. 11. O Con se lho Fe de ral será cons ti tu í do, ini-
ci al men te, de 9 (nove) mem bros efe ti vos e de igual
nú me ro de su plen tes, ele i tos em es cru tí nio se cre to,
em Assem bléia dos de le ga dos re gi o na is.

§ 1º A com po si ção a que se re fe re este ar ti go é
su je i ta a um acrés ci mo de mem bros, até o li mi te má-
xi mo de tan tos quan tos fo rem os Esta dos da Fe de ra -
ção mais o Dis tri to Fe de ral que te nham cons ti tu í do
Con se lhos Re gi o na is.

§ 2º Cada Con se lho Re gi o nal se fará re pre sen tar
por, no mí ni mo, 1 (um) mem bro no Con se lho Fe de ral.

§ 3º o man da to dos mem bros do Con se lho Fe de ral
será de 2 (dois) anos, per mi ti da 1 (uma) re e le i ção.

Art. 12. Em cada ano, na pri me i ra re u nião, os
con se lhe i ros ele ge rão seu Pre si den te, Vice-Pre si -
den te, 1º Se cre tá rio, 2º Se cre tá rio, 1º Te sou re i ro e 2º
Te sou re i ro, per mi ti da a re e le i ção.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções dos car gos a
que se re fe re este ar ti go se rão de ter mi na das no re gi -
men to in ter no do Con se lho Fe de ral.

Art. 13. O Con se lho Fe de ral re u nir-se-á, or di na -
ri a men te, 1 (uma) vez ao mês e, ex tra or di na ri a men te,
quan do con vo ca do pelo seu Pre si den te ou pela ma i o -
ria ab so lu ta de seus mem bros.

§ 1º As de li be ra ções do Con se lho Fe de ral se rão 
vá li das com a pre sen ça de me ta de mais 1 (um) de
seus mem bros.

§ 2º A subs ti tu i ção de qual quer mem bro do Con-
se lho Fe de ral, em suas fal tas e im pe di men tos,
far-se-á por um dos su plen tes.

CAPÍTULO III
Dos Con se lhos Re gi o na is de Ce ri mo ni al

Art. 14. Os Con se lhos Re gi o na is de Ce ri mo ni al
são ór gãos de fis ca li za ção do exer cí cio da pro fis são
de Ce ri mo ni a lis ta, em suas re giões.
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Pa rá gra fo úni co. Cada uni da de da Fe de ra ção só
po de rá fi car na ju ris di ção de um Con se lho Re gi o nal.

Art. 15. Cons ti tu em atri bu i ções dos Con se lhos Re-
gi o na is as pre vis tas em seu re gi men to in ter no, que de ve -
rá guar dar con so nân cia com o do Con se lho Fe de ral.

Art. 16. Os Con se lhos Re gi o na is se rão com pos -
tos por mem bros efe ti vos e su plen tes, em nú me ro de-
ter mi na do pelo Con se lho Fe de ral, con for me §§ 1º e
2º do art. 9º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O man da to dos mem bros dos
Con se lhos Re gi o na is será de 2 (dois) anos, per mi ti da 
1 (uma) re e le i ção.

Art. 17. Os mem bros de cada Con se lho Re gi o -
nal re u nir-se-ão 1 (uma) vez ao mês, em ca rá ter or di -
ná rio, e, ex tra or di na ri a men te, sem pre que con vo ca -
dos pelo seu Pre si den te ou por me ta de mais 1 (um)
de seus mem bros.

Art. 18. A subs ti tu i ção de cada mem bro dos
Con se lhos Re gi o na is, em seus im pe di men tos e fal-
tas, far-se-á por um dos su plen tes.

Art. 19. A Di re to ria de cada Con se lho Re gi o nal
será ele i ta, em es cru tí nio se cre to, pe los pro fis si o na is
nele ins cri tos.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções dos car gos a
que se re fe re este ar ti go se rão de ter mi na das no re gi -
men to in ter no de cada Con se lho Re gi o nal.

Art. 20. Aos Con se lhos Re gi o na is com pe te di ri mir
dú vi das ou omis sões re la ti vas a esta lei, com re cur so ex
of fí cio, de efe i to sus pen si vo para o Con se lho Fe de ral,
ao qual com pe te de ci dir em úl ti ma ins tân cia.

CAPÍTULO IV
Do Re gis tro e da Fis ca li za ção Pro fis si o nal

Art. 21. Todo pro fis si o nal de Ce ri mo ni al, ha bi li ta -
do na for ma des ta lei para o exer cí cio da pro fis são,
de ve rá ins cre ver-se no Con se lho Re gi o nal de sua ju-
ris di ção.

Pa rá gra fo úni co. Para a ins cri ção de que tra ta
este ar ti go, e ne ces sá rio que o can di da to:

I – sa tis fa ça às exi gên ci as de ha bi li ta ção pro fis -
si o nal pre vis tas nos arts. 2º, 3º e 4º des ta lei;

II – não es te ja im pe di do, por ou tros fa to res, de
exer cer a pro fis são;

III – goze de boa re pu ta ção por sua con du ta pú-
bli ca.

Art. 22. Em caso de in de fe ri men to do pe di do
pelo Con se lho Re gi o nal, o can di da to po de rá re cor rer
ao Con se lho Fe de ral, den tro do pra zo fi xa do no re gi -
men to in ter no do Con se lho Re gi o nal.

Art. 23. Qu al quer pes soa ou en ti da de po de rá re-
pre sen tar ao Con se lho Re gi o nal con tra o re gis tro de
can di da tos.

Art. 24. Os Con se lhos Re gi o na is ex pe di rão re-
gis tros pro vi só ri os aos can di da tos di plo ma dos em es-
co las ofi ci a is ou re co nhe ci das e cu jos di plo mas es te -
jam com re gis tros em pro ces sa men to na re par ti ção
fe de ral com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O re gis tro de que tra ta este ar ti -
go, no pra zo es ti pu la do para sua vi gên cia, ha bi li ta rá o
can di da to a exer cer a res pec ti va pro fis são.

Art. 25. Aos es tu dan tes dos cur sos de ní ve is su pe -
ri or ou mé dio será con ce di do re gis tro tem po rá rio para a
re a li za ção de es tá gio de for ma ção pro fis si o nal.

Pa rá gra fo úni co. Os es tá gi os só se rão per mi ti -
dos no pe río do de for ma ção pro fis si o nal, não po den -
do ul tra pas sar o li mi te de 6 (seis) me ses de du ra ção.

Art. 26. As pes so as ju rí di cas e as or ga ni za ções
es ta ta is só po de rão exer cer as ati vi da des enun ci a das 
no art. 5º com a par ti ci pa ção efe ti va e au to ria de cla ra -
da de pro fis si o nal ha bi li ta do e re gis tra do pelo Con se -
lho Re gi o nal de Ce ri mo ni al, as se gu ra dos os di re i tos
que esta lei lhe con fe re.

Art. 27. Será obri ga tó rio o re gis tro jun to ao Con-
se lho Re gi o nal de Ce ri mo ni al das pes so as ju rí di cas e
or ga ni za ções es ta ta is que exer çam ati vi da des enun-
ci a das no art. 5º des ta lei, bem como a ano ta ção dos
pro fis si o na is le gal men te ha bi li ta dos, de las en car re -
ga dos.

Art. 28. Se o pro fis si o nal, fir ma ou or ga ni za ção,
re gis tra do em qual quer Con se lho Re gi o nal, exer cer
ati vi da de em ou tra re gião, fi ca rá obri ga do a vi sar,
nela, o seu re gis tro.

Art. 29. Exer ce ile gal men te a pro fis são de Ce ri -
mo ni a lis ta:

I – a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que exer cer ati vi -
da des pri va ti vas do pro fis si o nal de Ce ri mo ni al e que
não pos sua re gis tro nos Con se lhos Re gi o na is;

II – o pro fis si o nal que em pres tar seu nome a
pes so as, fir mas, or ga ni za ções ou em pre sas exe cu to -
ras de pro je tos ou ser vi ços de Ce ri mo ni al, sem sua
real par ti ci pa ção nos tra ba lhos de las;

III – a fir ma, or ga ni za ção ou so ci e da de que, na
qua li da de de pes soa ju rí di ca, exer cer ati vi da des pre-
vis tas no art. 5º, com in frin gên cia dos arts. 28 e 29
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. As pes so as não ha bi li ta das
que exer ce rem a pro fis são re gu la men ta da nes ta lei
es tão su je i tas às pe na li da des pre vis tas na Lei de
Con tra ven ções Pe na is e ao pa ga men to de mul ta, a
ser ar bi tra da pelo Con se lho Fe de ral.
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CAPÍTULO V
Das Anu i da des, Emo lu men tos e Ta xas

Art. 30. Os pro fis si o na is re gis tra dos nos Con se -
lhos Re gi o na is, de con for mi da de com esta lei, es tão
obri ga dos ao pa ga men to de uma anu i da de aos Con-
se lhos a cuja ju ris di ção per ten cem.

§ 1º A anu i da de a que se re fe re este ar ti go é de-
vi da a par tir de 1º de ja ne i ro de cada ano.

§ 2º Após 31 de mar ço, a anu i da de será acres ci -
da de mora, a ser fi xa da pelo Con se lho Re gi o nal.

§ 3º Após o exer cí cio res pec ti vo, a anu i da de terá
seu va lor atu a li za do para o vi gen te à épo ca do pa ga -
men to, acres ci do de mora a ser de fi ni da pelo Con se -
lho Re gi o nal.

Art. 31. O pro fis si o nal que de i xar de efe tu ar o
pa ga men to da anu i da de du ran te 2 (dois) anos con se -
cu ti vos terá can ce la do seu re gis tro pro fis si o nal sem,
no en tan to, de so bri gar-se des sa dí vi da.

Pa rá gra fo úni co. O pro fis si o nal que in cor rer no dis-
pos to nes te ar ti go po de rá re a bi li tar-se me di an te novo
re gis tro, sal da das as anu i da des em dé bi to, as mul tas
que lhe fo rem im pos tas e ta xas re gu la men ta res.

Art. 32. O Con se lho Fe de ral ba i xa rá re so lu ções
es ta be le cen do Re gi men to de Cus tas e pro mo ve rá
sua re vi são, sem pre que ne ces sá rio.

CAPÍTULO VI
Das Infra ções e Pe na li da des

Art. 33. Cons ti tu em in fra ções dis ci pli na res, além
de ou tras:

I – trans gre dir pre ce i tos do Có di go de Éti ca Pro-
fis si o nal;

II – exer cer a pro fis são quan do im pe di do de
fazê-lo, ou fa ci li tar, por qual quer meio, o seu exer cí cio
aos não ins cri tos ou im pe di dos;

III – pra ti car, no exer cí cio da ati vi da de pro fis si o -
nal, ato que a lei de fi na como cri me ou con tra ven ção
pe nal;

IV – des cum prir de ter mi na ções dos Con se lhos
Re gi o na is ou Fe de ral, em ma té ria de com pe tên cia
des tes, de po is de re gu lar men te no ti fi ca do.

Pa rá gra fo úni co. As in fra ções se rão apu ra das le-
van do-se em con ta a na tu re za do ato e as cir cuns tân -
ci as de cada caso, ga ran ti da a am pla de fe sa do acu-
sa do.

Art. 34. As in fra ções dis ci pli na res, con si de ra das
a gra vi da de da fal ta co me ti da e pos sí vel re in ci dên cia,
es tão su je i tas à apli ca ção das se guin tes pe nas:

I – ad ver tên cia;

II – mul ta, li mi ta da a 50 (cin qüen ta) ve zes o va lor 
atu a li za do da anu i da de;

III – cen su ra;
IV – sus pen são do exer cí cio pro fis si o nal por até

60 (ses sen ta) dias;
V – cas sa ção do exer cí cio pro fis si o nal, ad re fe -

ren dum do Con se lho Fe de ral.
Art. 35. Com pe te aos Con se lhos Re gi o na is a

apli ca ção das pe na li da des, ca ben do re cur so, com
efe i to sus pen si vo, para o Con se lho Fe de ral, no pra zo
de 30 (trin ta) dias da ciên cia da pu ni ção.

TÍTULO III
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 36. Para cons ti tu ir o pri me i ro Con se lho Fe-
de ral de Ce ri mo ni al – CFC, o Mi nis té rio do Tra ba lho
con vo ca rá a en ti da de de pro fis si o na is de Ce ri mo ni al,
Co mi tê Na ci o nal do Ce ri mo ni al Pú bli co, para ele ger,
atra vés do voto de seus fi li a dos in di ca dos, os mem-
bros efe ti vos e su plen tes des se Con se lho.

Pa rá gra fo úni co. O Co mi tê Na ci o nal do Ce ri mo -
ni al Pú bli co in di ca rá 2 (dois) re pre sen tan tes pro fis si o -
na is de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral já ha bi li ta -
dos ao exer cí cio da pro fis são para que par ti ci pem do
ple i to cons tan te do ca put des te ar ti go.

Art. 37. Os mem bros dos pri me i ros Con se lhos
Re gi o na is de Ce ri mo ni al se rão de sig na dos pelo Con-
se lho Fe de ral de Ce ri mo ni al.

Art. 38. Insta la dos os Con se lhos Re gi o na is de
Ce ri mo ni al, é es ta be le ci do o pra zo de 180 (cen to e oi-
ten ta) dias para a ins cri ção dos por ta do res das qua li -
fi ca ções exi gi das por esta lei.

Art. 39. O re gi me ju rí di co do pes so al dos Con se -
lhos será o da Le gis la ção Tra ba lhis ta.

Art. 40. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias após a sua pu bli ca -
ção.

Art. 41. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 42, DE 2002

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 184, de 2000, de au to ria do
Se na dor Arlin do Por to, que dis põe so bre a re gu la -
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men ta ção da pro fis são Ce ri mo ni a lis ta e suas cor re la -
tas, cria o Con se lho Fe de ral e os Con se lhos Re gi o na -
is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. (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.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal.(Pa u sa.)
Encer ra da a dis cus são, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da ma té ria.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PARECERES NºS 67 e 68, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
162, de 2001, de au to ria do Se na dor Tião
Vi a na, que ins ti tui a se ma na de 6 a 12 de
agos to de 2002 como a “Se ma na da Re-
vo lu ção Acre a na”, em ho me na gem ao
trans cur so de seu cen te ná rio.

PARECER Nº 67, 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 Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob aná li se des ta co mis são, em
aten di men to ao dis pos to nos arts. 48, X, in fine, e
101, I, do Re gi men to Inter no, o Pro je to de Lei do Se-
na do nº 162, de 2001, de au to ria do Se na dor Tião Vi-
a na, des ti na do a ins ti tu ir a Se ma na e o Dia da Re vo lu -
ção Acre a na.

Nos ter mos da pro po si ção, a se ma na será a de
6 a 12 de agos to de 2002, re ser van do-se o dia 6 como
data na ci o nal alu si va à efe mé ri de.

O pa rá gra fo úni co do art. 1º de ter mi na ao Mi nis -
té rio da Cul tu ra es ta be le cer e co or de nar a pro gra ma -
ção na ci o nal re fe ren te ao even to, en quan to que o art.

3º au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos a emi tir sé rie co me mo ra ti va de se los em ho me -
na gem ao trans cur so do cen te ná rio da que le le van te
his tó ri co.

Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção das des-
pe sas de cor ren tes se rão com pu ta dos no or ça men to
do Mi nis té rio da Cul tu ra, con for me dis põe o art 4º do
pro je to.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das à pro po si ção. Da mes ma for ma, não se en-
con tra ram re gis tros, nas ba ses de da dos do Se na do,
de ma té ri as si mi la res que jus ti fi cas sem tra mi ta ção
em con jun to.

II – Aná li se

Nos ter mos da nor ma in ter na, cabe à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia exa mi nar os as-
pec tos re fe ren tes a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de da ma té ria. É o que dis ci pli na o in ci -
so I de seu art. 101.

Sob esse as pec to sin gu lar, ten do em vis ta que o
mé ri to da pro po si ção será exa mi na do com pro pri e da -
de pela Co mis são de Edu ca ção, cum pre sa li en tar que
não há exis tên cia de qual quer pro ble ma.

No en tan to, há um pe que no re pa ro a fa zer. O ar-
ti go 1º deve ser cor ri gi do, uma vez que em de sa cor do
com a emen ta do pro je to, no to can te a data da Se ma -
na da Re vo lu ção Acre a na.

Vale res sal tar que esta Casa Le gis la ti va apro vou
pro je to se me lhan te, ten do sido trans for ma do na Lei nº
9.125/95, em que ins ti tui o ano de 1995 como a ano
“Zum bi dos Pal ma res”, em ho me na gem ao tri cen te ná rio 
de sua mor te. Ve ja mos o que diz o tex to le gal:

“Art. 1º É ins ti tu í do o ano de 1995 como o ”Ano
Zum bi dos Pal ma res", des ti na do a ho me na ge ar o tri-
cen te ná rio de sua mor te.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Cul tu -
ra es ta be le cer e co or de nar a pro gra ma ção na ci o nal
do “Ano Zum bi dos Pal ma res” 

Art. 2º É de cla ra do data na ci o nal o dia 20 de no-
vem bro de 1995.

Art. 3º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos – ECT, au to ri za da a emi tir selo em ho me na gem
ao tri cen te ná rio da mor te de Zum bi dos Pal ma res.

Art. 4º As des pe sas de cor ren tes des ta lei se-
rão com pu ta das no or ça men to do Mi nis té rio da Cul-
tu ra."

Como se vê, a pre sen te pro po si ção se es pe -
lhou na lei su pra men ci o na da, que foi apro va da pelo
Con gres so Na ci o nal.

01158 Sex ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

FEVEREIRO 2002408    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do PLS nº
162, de 2001, apre sen tan do emen da de re da ção nos
se guin tes ter mos:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 01-CCJ-CE

Dê-se ao ar ti go 1º do Pro je to de Lei do Se na do
nº 162 de 2001, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Fica ins ti tu í da a Se ma na da Re vo lu ção
Acre a na, de 6 a 12 de agos to de 2002; des ti na da a
ho me na ge ar o trans cur so de seu cen te ná rio.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Cul tu -
ra es ta be le cer e co or de nar a pro gra ma ção na ci o nal
da “Se ma na da Re vo lu ção Acre a na”.

Sala da Co mis são, 7 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du-
tra, Re la tor – Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or 
– Ro me ro Jucá – Ri car do San tos – José Agri pi no
– Osmar Dias – Ma ria do Car mo Alves – Se bas tião
Ro cha – Mar lu ce Pin to – Íris Re zen de.

PARECER Nº 68, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 162, de 2001, de
au to ria do no bre Se na dor Tião Vi a na, ins ti tui a Se ma -
na da Re vo lu ção Acre a na, em ho me na gem ao trans-
cur so de seu cen te ná rio, a ser ce le bra da de 6 a 12 de
agos to de 2002.

No pa rá gra fo úni co do art. 1º, o ato em epí gra fe
de ter mi na que o Mi nis té rio da Cul tu ra de ve rá es ta be -
le cer e co or de nar a pro gra ma ção na ci o nal da ”Se ma -
na da Re vo lu ção Acre a na“.

No art. 2º, a pro po si ção ele ge o dia 6 de agos to
de 2002 como data na ci o nal à me mó ria do even to.

O pro je to au to ri za, ain da, a Empre sa Bra si le i ra
de Cor re i os e Te lé gra fos (ECT) a emi tir sé rie co me -
mo ra ti va de se los de di ca dos a ho me na ge ar o cen te -
ná rio da Re vo lu ção Acre a na.

O art. 4º do pro je to de ter mi na, tam bém, que as
des pe sas de cor ren tes das ações pre vis tas de ve rão ser
com pu ta das no or ça men to do Mi nis té rio da Cul tu ra.

Apre ci a do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, onde re ce beu
pa re cer pela apro va ção, o pro je to de lei en con tra-se
em exa me na Co mis são de Edu ca ção. No pra zo re gi -
men tal, não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos re gi men ta is,
pro nun ci ar-se so bre o mé ri to do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 162, de 2001.

A jus ti fi ca ção do pro je to em co men to cha ma
aten ção para a opor tu ni da de de se ins ti tu ir uma se-
ma na con sa gra da à re me mo ra ção de uma pá gi na
mar can te de nos sa his tó ria.

É in ques ti o ná vel que, nos dias atu a is, a so ci e -
da de e, em es pe ci al, os jo vens pre ci sam co nhe cer e
vi ven ci ar os fa tos me mo rá ve is da his tó ria pá tria. Ini ci -
a ti vas como a que pre sen te men te exa mi na mos con-
tri bu em para di mi nu ir o dis tan ci a men to da ju ven tu de
em re la ção aos bra si le i ros ilus tres, cuja atu a ção foi,
de al gu ma for ma, de ci si va para a de fi ni ção da tra je tó -
ria his tó ri ca da na ção.

Esse é o pa pel cum pri do pelo pro je to de lei em
aná li se que, ao ins ti tu ir a ”Se ma na da Re vo lu ção Acre a -
na“, res ga ta a fi gu ra do seu lí der, José Plá ci do de Cas tro.

Na tu ral de São Ga bri el, no Rio Gran de do Sul, o
jo vem ga ú cho, ra di ca do em Ma na us, li de rou, de ma-
ne i ra des te mi da, a luta pela pre ser va ção da fron te i ra
bra si le i ra, na re gião acre a na.

Por não se con for mar com a as cen dên cia po lí ti -
ca da Bo lí via so bre o Acre e ao per ce ber, pela mo vi -
men ta ção in ter na ci o nal, o in ten to de usur pa ção do lá-
tex — con si de ra do, en tão, o ou tro ne gro da Ama zô nia 
–, o jo vem mi li tar li de rou, em 1900, a or ga ni za ção de
for ças es pe ci a is em de fe sa da nos sa fron te i ra.

José Plá ci do de Cas tro, aos vin te e oito anos de
ida de, no co man do des sas for ças, in te gra das por mi-
lha res de se rin gue i ros, ter mi nou por con so li dar a ane-
xa ção ofi ci al do Acre ao ter ri tó rio bra si le i ro, em 1903.
Por es ses fe i tos e por sua bra vu ra, o jo vem pa tri o ta
re ce beu o epí te to de “Pai do Acre”.

Nes se sen ti do, não res ta dú vi da de que a ins ti tu -
i ção da ”Se ma na da Re vo lu ção Acre a na“ cons ti tui
uma pro vi dên cia opor tu na e me ri tó ria, par ti cu lar men -
te em re la ção à edu ca ção his tó ri ca e cí vi ca da ju ven -
tu de bra si le i ra.

III – Voto

Pelo ex pos to, ado ta mos o voto fa vo rá vel da dou ta
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da
ma té ria e, ana li sa do o mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº162, de 2001.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002.– Ri-
car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re-
la tor – Arlin do Por to – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – José Sar ney – Antô nio Car los Jú ni or –
José Co e lho – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra –
Ger son Ca ma ta – Be ní cio Sam pa io – Álva ro Dias –
Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2001

Insti tui a se ma na de 6 a 12 de agos-
to de 2002 como a “Se ma na da Re vo lu -
çâo Acre a na”, em ho me na gem ao trans-
cur so de seu cen te ná rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da a Se ma na da Re vo lu ção

Acre a na, de 6 a 12 de agos to de 2002, des ti na da a
ho me na ge ar o trans cur so de seu cen te ná rio. Pa rá -
gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Cul tu ra es ta be le -
cer e co or de nar a pro gra ma ção na ci o nal da ”Se ma na
da Re vo lu ção Acre a na“.

Art. 2º É de cla ra do data na ci o nal o dia 6 de
agos to 2002.

Art. 3º Fica a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e
Te lé gra fos — ECT au to ri za da a emi tir sé rie co me mo -
ra ti va de se los em ho me na gem ao cen te ná rio da Re-
vo lu ção Acre a na.

Art. 4º As des pe sas de cor ren tes des ta Lei se rão 
com pu ta das no or ça men to do Mi nis té rio da Cul tu ra.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ju vên cio da Fon se ca, Pre si den te – Emí lia Fer nan -
des, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.125, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1995

Insti tui o ano de 1995 como o Ano
Zum bi dos Pal ma res, em ho me na gem ao
tri cen te ná rio de sua mor te.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos no
Exer cí cio do Car go de Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º É ins ti tu í do o ano de 1995 como o ”Ano
Zum bi dos Pal ma res“, des ti na do a ho me na ge ar o tri-
cen te ná rio de sua mor te.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Cul tu -
ra es ta be le cer e co or de nar a pro gra ma ção na ci o nal
do ”Ano Zum bi dos Pal ma res“.

Art. 2º É de cla ra do data na ci o nal o dia 20 de no-
vem bro de 1995.

Art. 3º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te-
lé gra fos – ECT, au to ri za da a emi tir selo em ho me na -

gem ao tri cen te ná rio da mor te de Zum bi dos Pal ma -
res.

Art. 4º As des pe sas de cor ren tes des ta lei se rão
com pu ta das no or ça men to do Mi nis té rio da Cul tu ra.

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

PARECER Nº 69, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 227, de 2001, de au to ria
do Se na dor Ber nar do Ca bral, que au to ri za a União a
trans fe rir ao Ae ro clu be do Ama zo nas o do mí nio do
bem imó vel a que se re fe re o De cre to nº 78.511, de 30
de se tem bro de 1976.

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 227, de 2001, de
au to ria do no bre Se na dor Ber nar do Ca bral, au to ri za a
União a trans fe rir ao Ae ro clu be do Ama zo nas o do mí -
nio do bem imó vel a que se re fe re o De cre to nº
78.511, de 30 de se tem bro de 1976.

A jus ti fi ca ti va do pro je to nos in for ma que o Ae ro -
clu be do Ama zo nas (ACA) ocu pa e de sen vol ve suas
ati vi da des no imó vel a que se re fe re o pre sen te Pro je -
to des de a sua fun da ção, em 1940.

O re fe ri do imó vel lhe foi dis po ni bi li za do pelo Go-
ver no do Esta do do Ama zo nas, que con clu iu sua
aqui si ção for mal em 16-2-1942. Mu i tas ben fe i to ri as,
des de en tão, fo ram re a li za das no ae ró dro mo pelo
ACA, tais como han ga res, pa vi lhão ad mi nis tra ti vo, sa-
las de aula, cer cas, mu ros, pa vi men ta ção re des elé tri -
cas e hi dráu li ca, sis te ma de dre na gem, etc, ca ben do
des ta car, ain da, que ”des de a sua fun da ção, so men te 
o ACA — e ex clu si va men te o ACA — ad mi nis trou, cu i -
dou e con ser vou o pa tri mô nio do ci ta do ae ró dro mo e
res pec ti vas ins ta la ções“.

Ade ma is, his tó ria o Au tor do Pro je to:
”(...) inex pli ca vel men te (...), em 30-9-1976, o en-

tão Pre si den te da Re pú bli ca, sem mo ti va ção até hoje
es cla re ci da, edi tou o De cre to nº 78.511, au to ri zan do
o re gis tro do alu di do imó vel em nome da União Fe de ral
(...) A épo ca, es pe cu lou-se que o re fe ri do ato tal vez se
de ves se à cons tru ção do Ae ro por to Edu ar do Go mes,
ina u gu ra do na que le mes mo ano, pos si vel men te por ne-
ces si da de de ma i or se gu ran ça no con tro le de trá fe go
aé reo, o que de for ma al gu ma se con fir mou, por tan to
até hoje, não obs tan te sua pro xi mi da de, não foi iden ti fi -
ca da qual quer in ter fe rên cia em ra zão da ope ra ção con-
co mi tan te dos dois ae ró dro mos.

Ime di a ta men te após o re gis tro em fa vor da
União, o ACA foi in ti ma do a se re ti rar da área (...), fi-
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can do o Ae ró dro mo de Flo res sob a guar da ape nas
de um vi gia. (...)

A des pe i to de tudo isso, de cor ri dos ape nas 14
(quar to ze) me ses, em ra zão do es ta do de aban do no
em que fi ca ram as ins ta la ções e em face da in va são
de boa par te da área por po pu la res, foi o ACA au to ri -
za do a re tor nar ao ae ró dro mo, mas ape nas como
mero de ten tor de con tra to de con ces são de uso, one-
ro so (...) E as sim, o Ae ró dro mo de Flo res vol tou, des-
de 1978, a ser ge ri do pelo ACA, que nele con ti nua,
até os dias atu a is, a de sen vol ver re gu lar men te to das
as suas ati vi da des. (...)”.

Me re ce des ta que o fato de que a jus ti fi ca ti va da
Pro pos ta em aná li se nos in for ma que du ran te to dos
es ses anos não se ve ri fi cou o apor te de qual quer re-
cur so fi nan ce i ro para a ma nu ten ção e o de sen vol vi -
men to do Ae ró dro mo Flo res, fato que pro pi cia a de te -
ri o ra ção das ins ta la ções, bem como en se ja que a di-
re ção da ACA não dis po nha de re cur sos de seus as-
so ci a dos para in ves ti men to em imó vel que não lhe
per ten ce.

Por fim, o VII COMAR (Sé ti mo Co man do Aé reo
Re gi o nal — Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca) não opõe qua-
is quer res tri ções à pro je ta da res ti tu i ção, já que con-
cor da com a do a ção da ques ti o na da área ao ACA,
con for me se ve ri fi ca do Ofí cio nº 107/CMDO/1306,
cons tan te do Pro ces so nº 70-01/1327/90.

É o re la tó rio.

II – Aná li se do Pro je to

Nos ter mos re gi men ta is, cabe a esta Co mis são,
ao ana li sar ini ci a ti vas da es pé cie, a par de ve ri fi car se
aten dem aos re qui si tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di -
ci da de e re gi men ta li da de, pro nun ci ar-se tam bém
quan to ao mé ri to (art. 101, I e II).

O pro je to é de ca rá ter au to ri za ti vo, de ini ci a ti va
do Se na dor Ber nar do Ca bral e, in dis cu ti vel men te,
ver sa so bre ma té ria in se ri da na com pe tên cia le gis la -
ti va da União.

Ade ma is, o pre sen te pro je to obe de ce aos trâ mi -
tes re gi men ta is per ti nen tes e in te gra me di da de ju ri di -
ci da de, haja vis ta que, na con for mi da de do Pa re cer nº
527 da CCJ, de 1998, exa ra do pelo en tão Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho, ado ta do pelo Se na do Fe de ral, são
ju rí di cos e cons ti tu ci o na is os pro je tos de lei de na tu re -
za au to ri za ti va. Por con se guin te, não ve mos o que ob-
je tar sob qual quer dos as pec tos pre li mi na res aci ma
men ci o na dos.

No mé ri to, a sim ples le i tu ra da jus ti fi ca ti va do
pro je to cris ta li za a con ve niên cia e opor tu ni da de da
me di da, na exa ta ra zão em que o Ae ro clu be do Ama-

zo nas de tém, de for ma lí ci ta, há 60 (ses sen ta anos), a
pos se do imó vel a ser do a do, in clu si ve o do mí nio já ti-
nha lhe sido trans fe ri do pelo Go ver no do Ama zo nas,
quan do, por mero ato de for ça, sem aten di men to ao
in te res se pú bli co, o imó vel foi trans fe ri do para o pa tri -
mô nio da União, en se jan do daí ques ti o ná vel va li da de
des sa trans fe rên cia.

Com efe i to, sabe-se que o Ae ro clu be do Ama zo -
nas de sen vol ve um ex ce len te tra ba lho na área de in-
te gra ção e edu ca ção, mo ti vo pelo qual foi de vi da men -
te re co nhe ci da como ins ti tu i ção de uti li da de pú bli ca,
con for me Lei Fe de ral nº 7.656/86.

Por tan to, a pro je ta da do a ção cons ti tui me di da
de in te i ra jus ti ça, que, com as ca u te las le ga is, tem o
es co po so bre tu do de as se gu rar a con ti nu i da de dos
ob je ti vos so ci a is da en ti da de be ne fi ciá ria.

III – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 227, de 2001.

Sala das Co mis sões, 12 de de zem bro de 2001. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ade mir Andra de, Re la tor.

EMENDA Nº 1-CCJ

Sala das Re u niões, 12 de de zem bro de 2001. –
Osmar Dias, Pre si den te em exer cí cio – Ade mir
Andra de, Re la tor – José Edu ar do Du tra – Ger son
Ca ma ta – Bel lo Par ga – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Agri pi no – Ro ber to Re quião – Sér gio Ma cha -
do – José Fo ga ça (sem voto) – Fran ce li no Pe re i ra –
Ro me ro Jucá – Íris Re zen de – Ma ria do Car mo
Alves – Jef fer son Pé res – Ro ber to Fre i re – Anto-
nio Car los Ju ni or.
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TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 227, de 2001,
Na Co mis são de Cons ti tu i ção, 

Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Au to ri za a União a trans fe rir ao Ae-
ro clu be do Ama zo nas o do mí nio do bem
imó vel a que se re fe re o De cre to nº
78.511, de 30 de se tem bro de 1976".

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a União au to ri za da a trans fe rir, sem

ônus, ao Ae ro clu be do Ama zo nas, o do mí nio do imó-
vel re gis tra do no Li vro nº2, Ma trí cu la 886, do 2º Ofí cio 
do Re gis tro Ge ral de imó ve is da ci da de de Ma na us,
Esta do do Ama zo nas, ob je to do De cre to nº78.511, de
30 de se tem bro de 1976, cuja des ti na ção será ex clu -
si va para pis ta de pou so de to dos os as so ci a dos, bem
como suas ins ta la ções.

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

Sala da Co mis são, 12 de de zem bro de 2001. –
Ber na do Cabral, Pre si den te.

PARECER Nº 70, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 232, de 2001,
de au to ria do Se na dor João Alber to Sou-
za, que acres cen ta a alí nea i ao art. 38 da
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.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 232, de 2001, de au to ria do
no bre Se na dor João Alber to Sou za, visa a pro te ger a
cri an ça e o ado les cen te de agres sões que po dem so-
frer por meio da pro pa gan da co mer ci al pe ri fé ri ca à
pro gra ma ção des ti na da à in fân cia e à ju ven tu de, pro-
pa gan da essa even tu al men te não ade qua da àque la
fa i xa etá ria.

Em sua jus ti fi ca ção, o Au tor apre sen ta da dos
es ta tís ti cos que re ve lam ín di ces de ex po si ção das cri-
an ças à te le vi são, ín di ces es ses que in du zem ao cu i -
da do, não ape nas com o con te ú do da pro gra ma ção a
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que as sis tem mas, tam bém, com a pro pa gan da co-
mer ci al que cir cun da essa pro gra ma ção. Assim é que
o no bre Se na dor acres cen ta:

Di an te de tal ce ná rio, urge cu i dar dos
con te ú dos pe ri fé ri cos à pro gra ma ção con si -
de ra da in fan til, de modo a pro te ger nos sos
in fan tes de in flu en ci as ma lé fi cas ori un das
da pro pa gan da co mer ci al, fre qüen te men te
ina de qua da à sua fa i xa etá ria.

No pra zo re gu la men tar, não fo ram ofe re ci das
emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Cha ma a aten ção a ali nea d do ar ti go que se
quer am pli ar, apre sen ta da pelo Au tor como con tex to
para a pre ten di da alí nea i:

Art. 38....................................................

..............................................................
d) os ser vi ços de in for ma ção, di ver ti -

men to, pro pa gan da e pu bli ci da de das em-
pre sas de ra di o di fu são es tão su bor di na das
às fi na li da des edu ca ti vas e cul tu ra is ine ren -
tes à ra di o di fu são, vi san do aos su pe ri o res
in te res ses do País;

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

Cha ma-se a aten ção, en tre tan to, para a con fu sa
lin gua gem em que se exa ra a ma té ria. O pre sen te tex to
le gal faz dis tin ção en tre duas ca te go ri as de con te ú dos
co mer ci a is: aque la cha ma da de “apo i os e pa tro cí ni os” e
aque la de no mi na da de “pro pa gan da”. A dis tin ção é im-
pre ci sa e pro va vel men te in ju rí di ca, pois não é pa cí fi ca,
no meio ra di o fô ni co e te le vi si vo, a com pre en são de que
os apo i os e pa tro cí ni os ape nas ci tem ou men ci o nem as
en ti da des cujo apor te fi nan ce i ro su por ta a pro gra ma ção 
em cur so ou al gum pro du to men ci o na do, ao con trá rio
da pro pa gan da pro pri a men te dita, que, se gun do o au-
tor, apre sen ta ria, atra vés de uma peça ela bo ra da, o pro-
du to ou a en ti da de em si.

III – Voto

Di an te do ex pos to, voto con tra a pros pe ri da de
do Pro je to de Lei nº 232, de 2001.

Sala da Co mis são, 19 de fe ve re i ro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te, –  Wal déck Orné las,
Re la tor – Ge ral do Cân di do (con tra o Pa re cer) – Edu-
ar do Su plicy (con tra O Pa re cer) – Ge ral do Althoff –
Lind berg Cury – Ca sil do Mal da ner (com res tri ções)
– Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Luiz
Otá vio – Ro meu Tuma – Pa u lo Har tung – Emí lia
Fer nan des (con tra o pa re cer) – José Co e lho – Álva-
ro Dias – Val mir Ama ral – Antô nio Car los Jú ni or –
Be ní cio Sam pa io.
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PARECER Nº 71, 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 87, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú-
cio Alcân ta ra, que dis põe so bre as re ce i -
tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, al te -
ran do a Lei nº 9.491, de 9-9-97; e o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 239, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar-
ros, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de
apli ca ção de, no mí ni mo, qua ren ta por
cen to dos re cur sos ar re ca da dos em mo-
e da cor ren te com a pri va ti za ção de em-
pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta -
men te pela União em pro gra mas so ci a is,
al te ran do a Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro 
de 1997. (Tra mi tan do em con jun to, nos
ter mos do Re que ri men to nº 257, de 1999).

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho.

I – Re la tó rio

O re fe ri do pro je to de lei acres cen ta à Lei nº 9.491,
de 9 de se tem bro de 1997, dois ar ti gos, a sa ber:

“Art. 25-A As re ce i tas pro ve ni en tes das
pri va ti za ções efe tu a das pelo Go ver no Fe de -
ral se rão des ti na das, pelo me i os em 50%
(cin qüen ta por cen to) do seu to tal, de for ma
eqüi ta ti va:

I – para a con clu são de obras re la ci o -
na das com açu da gem, bar ra gem, ir ri ga ção
e adu ção;

II – para o se tor sa ú de.
Pa rá gra fo úni co. A não obe diên cia a

dis pos to nes te ar ti go su je i ta o in fra tor as pe-
nas pre vis tas para o cri me de pe cu la to.

Art. 25-B É fa cul ta da a apli ca ção das
re ce i tas de que tra ta esta lei me di an te con-
vê ni os com Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu-
ni cí pi os."

Fo ram apre sen ta dos dois vo tos em se pa ra do,
um do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, com apo i a men to
do Se na dor La u ro Cam pos, e ou tro do Se na dor Edu-
ar do Su plicy, além de emen da de au to ria do Se na dor
Fre i tas Neto. Em fun ção da apro va ção do Re que ri -
men to nº 257, de 1999, o Pro je to de Lei nº 239, de
1999, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, pas sou a
tra mi tar em con jun to com o pro je to em exa me, por
tam bém ver sar so bre a apli ca ção de re cur sos ori un -
dos de pri va ti za ções.

O Voto em Se pa ra do do Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no ma ni fes ta acor do com as pon de ra ções ofe re ci das
pelo re la tor quan to a não ne ces si da de da des ti na ção
dos re cur sos para ir ri ga ção e para sa ú de, en ten den do
que es sas áre as es tão pro te gi das no que se re fe re às
suas fon tes de cus te io. Pro põe subs ti tu ti vo de ter mi nan -
do que os re cur sos pro ve ni en tes das pri va ti za ções se-
jam uti li za dos no fi nan ci a men to de mi cro e pe que nas
em pre sas, pro mo ven do o de sen vol vi men to do se tor pri-
va do, em con for mi da de com o de ter mi na do no in ci so IV
do art. lº da Lei nº 9.491, de 1997.

A emen da apre sen ta da pelo Se na dor Fre i tas Neto
mo di fi ca o art. 1º do pro je to de lei em es tu do, acres cen -
tan do como be ne fi ciá ri os dos re cur sos pro ve ni en tes
das pri va ti za ções a con clu são e a re cu pe ra ção de obras
de in fra-es tru tu ra de trans por tes. Em sua jus ti fi ca ção,
pon de ra que es sas obras po de rão es ti mu lar o de sen -
vol vi men to das re giões mais ca ren tes, ga ran tin do sua
com pe ti ti vi da de em re la ção às re giões mais im dus tri a li -
za das. Re gis tra tam bém que as ro do vi as en con tram-se
“no mais com ple to aban do no” ca u san do da nos aos ve í -
cu los que ne las tran si tam e pre ju di can do a na ção pela
de te ri o ra ção do pa tri mô nio pú bli co.

O Voto em Se pa ra do do Se na dor Edu ar do Su-
plicy ar gu men ta que “a vin cu la ção de re cur sos ao fi-
nan ci a men to dos ser vi ços de sa ú de não pro mo ve a
ex pan são da ofer ta des tes ser vi ços, mas sim, pro mo -
ve a re com po si ção das fon tes de fi nan ci a men to do
se tor”. Acres cen ta, ain da, que “os re cur sos de ri va dos
da ali e na ção dos bens pú bli cos e da co bran ça das
con ces sões são in ter mi ten tes e não cons ti tu em numa
fon te pe re ne ne ces sá ria ao fi nan ci a men to des te ser-
vi ço so ci al”. Des sa for ma, apre sen ta pro je to subs ti tu -
ti vo que ob je ti va di re ci o nar os re cur sos ob ti dos com a
ali e na ção dos ati vos pú bli cos e das con ces sões de
ser vi ços pú bli cos para re du zir a he te ro ge ne i da de da
so ci e da de bra si le i ra, em duas di re ções: a) o fi nan ci a -
men to de in ver sões em in fra-es tru tu ra, pre fe ren ci al -
men te, em obras que mi ni mi zem os efe i tos do ra ci o -
na men to de água, prin ci pal men te para a re gião Nor-
des te; b) a cri a ção do Fun do Bra sil de Ci da da nia,
des ti na do ao re pas se de re cur sos e ao ofe re ci men to
de fi nan ci a men to ao Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da
Mí ni ma – PGRM.

O Pro je to de Lei nº 239, de 1999, tra mi tan do
con jun ta men te com o pro je to em tela, es ta be le ce a
obri ga to ri e da de de apli ca ção de, no mí ni mo, qua ren -
ta por cen to dos re cur sos ar re ca da dos em mo e da
cor ren te com a pri va ti za ção de em pre sas con tro la das 
di re ta ou in di re ta men te pela União em pro gra mas so-
ci a is.

É o re la tó rio.
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II – Voto

A Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que
“al te ra pro ce di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção, re vo ga a Lei nº 8.031, de 12 de
abril de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as” em seu art. lº,
de ter mi na os se guin tes ob je ti vos fun da men ta is para
o Pro gra ma, a sa ber:

“I – re or de nar a po si ção es tra té gi ca do
Esta do na eco no mia, trans fe rin do à ini ci a ti -
va pri va da ati vi da des in de vi da men te ex plo -
ra das pelo se tor pú bli co;

II – con tri bu ir para a re es tru tu ra ção
eco nô mi ca do se tor pú bli co, es pe ci al men te
atra vés da me lho ria do per fil e da re du ção
da dí vi da pú bli ca lí qui da;

III – per mi tir a re to ma da de in ves ti men -
tos nas em pre sas e ati vi da des que vi e rem a
ser trans fe ri das à ini ci a ti va pri va da;

IV – con tri bu ir para a re es tru tu ra ção eco-
nô mi ca do se tor pri va do, es pe ci al men te para a
mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra e do par que
in dus tri al do País, am pli an do sua com pe ti ti vi -
da de e re for çan do a ca pa ci da de em pre sa ri al
nos di ver sos se to res da eco no mia, in clu si ve
atra vés da con ces são de cré di to;

V – per mi tir que a Admi nis tra ção Pú bli -
ca con cen tre seus es for ços nas ati vi da des
em que a pre sen ça do Esta do seja fun da -
men tal para a con se cu ção das pri o ri da des
na ci o na is;

VI – con tri bu ir para o for ta le ci men to do
mer ca do de ca pi ta is, atra vés do acrés ci mo
da ofer ta de va lo res mo bi liá ri os e da de mo -
cra ti za ção da pro pri e da de do ca pi tal das
em pre sas que in te gra rem o Pro gra ma."

No mes mo ins tru men to le gal, o art. 6º dá com-
pe tên cia para o Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção – CND de ter mi nar a des ti na ção dos re cur sos pro-
ve ni en tes da de ses ta ti za ção, ob ser va do o dis pos to
no art. 13, que de fi ne o se guin te: “ob ser va dos os pri vi -
lé gi os le ga is, o ti tu lar dos re cur sos ori un dos da ven da
de ações ou de bens de ve rá uti li zá-los, pri o ri ta ri a -
men te, na qui ta ção de suas dí vi das ven ci das e vin-
cen das pe ran te a União.

§ 1º Após as qui ta ções a que se re fe re 
o ca put des te ar ti go, o sal do dos re cur sos
de ve rá ser ob je to de per mu ta por No tas do
Te sou ro Na ci o nal ou por cré di tos se cu ri ti za -
dos de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o -
nal, cu jas ca rac te rís ti cas e prer ro ga ti vas se-
rão de fi ni das por de cre to.

§ 2º O Te sou ro Na ci o nal po de rá au to ri -
zar o ti tu lar dos re cur sos ori un dos da ven da
de ações ou de bens a uti li zar tí tu los re ce bi -
dos, de emis são de ter ce i ros, para pa ga -
men to a es ses ter ce i ros ou a ou tros ali e nan -
tes, no âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De-
ses ta ti za ção.

§ 3º Os tí tu los e cré di tos re ce bi dos no
âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção po de rão ser atu a li za dos e re mu ne ra dos
pe los mes mos ín di ces das No tas do Te sou ro
Na ci o nal ou dos cré di tos se cu ri ti za dos a se rem 
uti li za dos na per mu ta a que se re fe re o § 1º,
des de a data da li qui da ção fi nan ce i ra da res-
pec ti va ali e na ção das ações ou bens".

Assim, fica cla ra a ori en ta ção da lei so bre a des-
ti na ção pri o ri tá ria dos re cur sos pro ve ni en tes das pri-
va ti za ções para a qui ta ção de dí vi das ven ci das e vin-
cen das pe ran te a União (INSS e tri bu tos em ge ral).
Os tí tu los re ce bi dos pe las em pre sas con tro la das in di -
re ta men te pela União, por con ta da ven da de suas
sub si diá ri as, têm sido tro ca dos, jun to ao Te sou ro Na-
ci o nal por No tas do Te sou ro Na ci o nal – sé rie P –
NTN-P. A tro ca de pa péis de cur to pra zo (al guns até
ven ci dos) por pa péis a ven cer no lon go pra zo tem
pos si bi li ta do ao Go ver no Fe de ral uma me lho ria no
per fil de sua dí vi da. Se gun do a Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal – STN, des de o iní cio do pro gra ma de pri va -
ti za ção até de zem bro de 1997, já ha via sido emi ti do o
equi va len te a US$10,2 bi lhões em NTN-P.

No caso das ven das das em pre sas con tro la das
di re ta men te pela União, os pa péis re ce bi dos são re co -
lhi dos, di mi nu in do, as sim, o es to que da dí vi da mo bi liá -
ria fe de ral. Os re cur sos re ce bi dos em mo e da são tam-
bém uti li za dos para aba ter a dí vi da pú bli ca. De acor do
com a STN, so men te no pe río do 1995/97, as pri va ti za -
ções pos si bi li ta ram uma di mi nu i ção da dí vi da in ter na e
ex ter na da União no va lor de US$4,3 bi lhões.

Além da di mi nu i ção do es to que da dí vi da pú bli -
ca e do alon ga men to do per fil des sa dí vi da o CND
tem per mi ti do o uso dos re cur sos da pri va ti za ção
para de ter mi na das fi na li da des. Por exem plo, em al-
guns ca sos de pri va ti za ção de em pre sas sub si diá ri as
de es ta ta is, tem se per mi ti do a re ten ção de par te dos
re cur sos ar re ca da dos para que seja fe i to al gum in-
ves ti men to es pe cí fi co ou re es tru tu ra ção da em pre sa
hol ding. Tam bém vale ci tar o caso da pri va ti za ção da
Vale do Rio Doce, em que me ta de dos re cur sos ar re -
ca da dos, apro xi ma da men te, US$1,5 bi lhão, for ma -
ram um fun do de re es tru tu ra ção eco nô mi ca, ad mi nis -
tra do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al — BNDES, que ser vi rá para fi nan ci ar 
no vos in ves ti men tos pri va dos na eco no mia bra si le i ra.
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De qual quer for ma, é bas tan te útil que o CND te-
nha fle xi bi li da de para de ci dir so bre a alo ca ção dos re-
cur sos da pri va ti za ção, des de que siga as li nhas tra-
ça das na lei. A sis te má ti ca ado ta da de uti li za ção de
re cur sos pro ve ni en tes das de ses ta ti za ções, pri o ri ta ri -
a men te para o aba ti men to da dí vi da pú bli ca, deve-se
à ne ces si da de vi tal de equi li brar as con tas pú bli cas,
re du zin do o enor me cus to fi nan ce i ro que im pe de o in-
ves ti men to e a apli ca ção dos re cur sos ar re ca da dos
em áre as de res pon sa bi li da de do es ta do, como se gu -
ran ça, edu ca ção e sa ú de. As imen sas dí vi das hoje
exis ten tes dre nam os re cur sos dos co fres pú bli cos,
in vi a bi li zan do o fun ci o na men to do Esta do e be ne fi ci -
an do uni ca men te o se tor fi nan ce i ro.

So bre a pro pos ta de alo ca ção dos re cur sos da
pri va ti za ção para ir ri ga ção, cabe des ta car a exis tên -
cia de uma Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos,
cri a da pela Lei nº9.433, de 1997, e a pró pria Cons ti tu -
i ção Fe de ral que, no art. 42, do ADCT, de ter mi na a
apli ca ção, pela União, du ran te quin ze anos, de vin te
por cen to dos re cur sos para ir ri ga ção na Re gião Cen-
tro-Oes te e cin qüen ta por cen to na Re gião Nor des te,
pre fe ren ci al men te no Semi-Ári do.

Qu an to à sa ú de pú bli ca, a Cons ti tu i ção Fe de ral, 
em seu art. 74, de ter mi na que “a União po de rá ins ti tu -
ir con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi men ta ção ou
trans mis são de va lo res e de cré di tos e di re i tos de na-
tu re za fi nan ce i ra.

§ 1º A alí quo ta da con tri bu i ção de que
tra ta este ar ti go não ex ce de rá a vin te e cin-
co cen té si mos por cen to, fa cul ta do ao Po der 
Exe cu ti vo re du zí-la ou res ta be le cê-la, to tal
ou par ci al men te, nas con di ções e li mi tes fi-
xa dos em lei.

§ 2º À con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go não se apli ca o dis pos to nos arts.
153, § 5º e 154, I, da Cons ti tu i ção.

§ 3º O pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i -
ção de que tra ta este ar ti go será des ti na do in te -
gral men te 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.

§ 4º A con tri bu i ção de que tra ta este ar ti go
terá sua exi gi bi li da de su bor di na da ao dis pos to no
art. 195, § 6º, da Cons ti tu i ção, e não po de rá ser
co bra da por pra zo su pe ri or a dois anos".

Assim, a ins ti tu i ção da Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra – CPMF, aga sa lha da 
em de ter mi na ção cons ti tu ci o nal, teve como ob je ti vo
ga ran tir re cur sos para aten der a sa ú de pú bli ca, não
ca ben do aqui jul ga men tos so bre a efe ti va apli ca ção
dos mes mos, mas ape nas a cons ta ta ção de uma pre-
vi são le gal para sua uti li za ção.

So bre os Vo tos em Se pa ra do e a emen da apre-
sen ta das ao pro je to de lei em aná li se, em bo ra con-
cor dan do com a im por tân cia dos te mas apre sen ta -
dos, como o de sem pre go, ma nu ten ção da in fra-es tru -
tu ra de trans por te, e ga ran tia de ren da mí ni ma ao ci-
da dão, jul go que os mes mos se rão me lhor aten di dos
por um Esta do cu jas fi nan ças es te jam sa ne a das e
cuja ar re ca da ção es te ja ori en ta da para in ves ti men tos 
nas áre as so ci al e eco nô mi ca, ao in vés de es tar com-
pro me ti da com o pa ga men to de dí vi das cujo cres ci -
men to cor rói toda e qual quer pos si bi li da de de me lhor
uti li za ção dos re cur sos pú bli cos.

Assim, por acre di tar que a qui ta ção das dí vi das
per mi ti rá ao go ver no li vrar-se de en car gos fi nan ce i ros
sem pre cres cen tes e tam bém por en ten der que as pro-
pos tas con tra ri am o dis pos to nes te pa re cer, mes mo re-
co nhe cen do a per ti nên cia das pre o cu pa ções que as
ori gi na ram, não são aca ta das por esta Re la to ria as pro-
po si ções apre sen ta das pe los se nho res Se na do res Ro-
ber to Sa tur ni no, Fre i tas Neto e Edu ar do Su plicy.

Para con clu ir, jul ga mos que dos se to res men ci -
o na dos no Pro je to de Lei do Se na do nº87, de 1999, já
con tam com do ta ções es pe cí fi cas ga ran ti das em lei.
Assim, mes mo re co nhe cen do a im por tân cia dos mes-
mos para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
país, jul ga mos que os re cur sos pro ve ni en tes das pri-
va ti za ções de vam, pri o ri ta ri a men te, “con tri bu ir para a
re es tru tu ra ção eco nô mi ca do se tor pú bli co, es pe ci al -
men te atra vés da me lho ria do per fil e da re du ção da
dí vi da pú bli ca lí qui da ”con for me ori en ta ção atu al do
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção. Acre di ta mos,
ain da, que não se deve cris ta li zar na lei a des ti na ção
dos re cur sos da pri va ti za ção, uma vez que en ges sa -
ria essa po lí ti ca. Além dis so, po de ria tra zer da nos aos
pró pri os se to res os qua is se de se ja be ne fi ci ar, pois
com as res tri ções fis ca is hoje exis ten tes, po der-se-ia
subs ti tu ir re cur sos or ça men tá ri os por re cur sos da pri-
va ti za ção, que são in ter ni ten tes. O fi nan ci a men to de
ser vi ços so ci a is, como a sa ú de, edu ca ção, se gu ran -
ça, etc., ne ces si ta de um flu xo con tí nuo de re cur sos
pú bli cos, o que não se pode ga ran tir com re cur sos
pro ve ni en tes da ven da de pa tri mô nio pú bli co.

Pelo ex pos to, so mos pela re je i ção do Pro je to de
Lei 87, de 1999 e do Pro je to de Lei nº 239, de 1999.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te, – Lú dio Co e lho,  Re-
la tor, – Ro me ro Jucá – He lo í sa He le na (ven ci da) –
José Co e lho – Fre i tas Neto (ven ci do) – Pa u lo
Sou to – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Jef fer son Pe res (sem Voto) –
Wal deck Orne las – Pa u lo Har tung – Gil ber to
Mes tri nho – Edu ar do Su plicy (ven ci do) – José Fo-
ga ça – Anto nio Car los Jú ni or – Ro ber to Re quião
(ven ci do) – Ma u ro Mi ran da.
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Voto em Se pa ra do dos Se na do res
Ro ber to Sa tur ni no e La u ro Cam pos, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Ma ni fes ta mo-nos de in te i ro acor do com o re la tor 
da ma té ria, Se na dor Lú dio Co e lho, quan to à des ne -
ces si da de da des ti na cão dos re cur sos para ir ri ga ção
e para a sa ú de. Com efe i to, con for me de mons tra em
seu re la tó rio, es sas ati vi da des es tão su fi ci en te men te
pro te gi das quan to à sua fon te de cus te io. A ir ri ga ção,
como de cor rên cia do dis pos to no art. 42 da Cons ti tu i -
ção, e a sa ú de, como de cor rên cia da ins ti tu i ção da
Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção Fi nan -
ce i ra.

Entre tan to, não po de mos con cor dar com o
subs ti tu ti vo do re la tor, ao pre ten der des ti nar os re cur -
sos para qui ta ção de dí vi da jun to ao se tor pú bli co, isto
é, o pró prio go ver no fe de ral que é de ten tor dos re cur -
sos, o que me pa re ce im pró prio, não ape nas do pon to 
de vis ta con ce i tu al mas tam bém por res trin gir dras ti -
ca men te, qua se ao pon to de to mar le tra mor ta, os ob-
je ti vos fun da men ta is do Pro gra ma Na ci o nal de De-
ses ta ti za ção, de ter mi na dos no art. lº da Lei nº 9.491,
de 1997. De qual quer ma ne i ra, o art. 13 já dis pôs, ain-
da que par ci al men te, so bre essa ma té ria, sen do des-
ne ces sá ria a re i te ra ção no novo dis po si ti vo.

Por opor tu no, to dos sa be mos que o de sem pre -
go é um fla ge lo que atin ge cada vez mais a po pu la ção 
ca ren te e hoje se cons ti tui no ma i or pro ble ma so ci al
do País.

As pe que nas e mi cro em pre sas, sa bi da men te,
res pon dem, em con jun to, por uma par te pon de rá vel
do em pre go na ci o nal. Além do as pec to quan ti ta ti vo, a
im por tân cia de las, nes se par ti cu lar, cres ce, ao se
con si de rar que sua ab sor ção de mão-de-obra fa vo re -
ce os con tin gen tes ca rac te ri za dos por ida de (jo vens,
ido sos), ou por qua li fi ca ção, nor mal men te des pre za -
dos pe las gran des em pre sas.

Exis te tam bém a cons ciên cia de que o vo lu me
de ca pi tal ne ces sá rio para vi a bi li zar as pe que nas e
mi cro em pre sas é, pro por ci o nal men te, mu i to me nor
que os gran des em pre en di men tos. Pa ra le la men te, a
re la ção in ves ti men to/ge ra ção de em pre gos, nes ses
ca sos, é sem pre mais fa vo rá vel que nas gran des em-
pre sas.

Assim, a uti li za ção de re cur sos ori gi na dos das
pri va ti za ções no fi nan ci a men to de mi cro e pe que nas
em pre sas, além de aten der pre men tes ne ces si da des
re la ci o na das com a ate nu a ção do qua dro so ci al, em
que pon ti fi ca o de sem pre go, e com a re to ma da do de-
sen vol vi men to, es ta ria em per fe i ta con so nân cia com
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o in ci so IV do art. 1º da Lei nº9.491, de 1997, que de fi -
ne a re es tru tu ra ção eco nô mi ca do se tor pri va do como
um dos ob je ti vos fun da men ta is do Pro gra ma Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção.

Por tais mo ti vos, vo ta mos pela apro va ção do
pro je to na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87
(SUBSTITUTIVO), DE 1999

Dis põe so bre as re ce i tas pro ve ni en -
tes das pri va ti za ções, al te ran do a Lei nº
9.491, de 9-9-97.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº9.491, de 9 de se tem bro de 1997,

fica acres cen ta da dos se guin tes ar ti gos:

“Arti go 25-A As re ce i tas pro ve ni en tes
das pri va ti za ções efe tu a das pelo Go ver no
Fe de ral se rão uti li za das, pelo me nos em
cin qüen ta por cen to do seu to tal, em pro gra -
mas de fi nan ci a men to, exe cu ta dos por en ti -
da des cre di tí ci as ofi ci a is, des ti na dos a pe-
que nas e mi cro em pre sas, ob ser va dos cri té -
ri os que, pri o ri ta ri a men te, vi sem:

I – à ge ra ção do ma i or nú me ro de em-
pre gos em re la ção ao mon tan te do in ves ti -
men to a ser re a li za do;

II – ao de sen vol vi men to de ati vi da des
eco nô mi cas em re giões ou sub-re giões com
ín di ce ele va do de po bre za;

III – ao de sen vol vi men to de sub pro gra -
mas vol ta dos para o mi cro-cré di to as so ci a -
do à qua li fi ca ção em pre sa ri al.

Art. 25-B. É fa cul ta da a apli ca ção das
re ce i tas de que tra ta o art. 25-A, no âm bi to
dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os."

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis-
pos to nes ta lei no pra zo de ses sen ta dias, a con tar
de sua pu bli ca ção.

Art. 3º Esta lei 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 – La u -
ro Cam pos.

Voto em se pa ra do do Se na dor Edu-
ar do Su plicy, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

I – Re la tó rio

1. A pre sen te ma té ria está cir cuns cri ta à pre o cu -
pa ção na ci o nal da me lhor uti li za ção pelo Po der Exe-

cu ti vo dos re cur sos fi nan ce i ros, que são ob ti das com
a ven da de ati vos pú bli cos e a con ces são de ex plo ra -
ção de ser vi ços pú bli cos à ini ci a ti va pri va da, para o fi-
nan ci a men to do de sen vol vi men to eco nô mi co, com a
am pli a ção da com pe ti ti vi da de da eco no mia bra si le i ra
e a me lho ria das con di ções de vida da po pu la ção bra-
si le i ra.

2. A Lei nº 9.491/97 de ter mi na que os re cur sos
ar re ca da dos com a pri va ti za ção das em pre sas es ta -
ta is se jam des ti na dos ao equa ci o na men to do de se -
qui lí brio fi nan ce i ro das con tas pú bli cas, com a re du -
ção da dí vi da pú bli ca lí qui da. O Pro gra ma Na ci o nal
de De ses ta ti za ção, no pla no fe de ral, apor tou aos co-
fres pú bli cos no pe río do 1991 a 1998, US$26,5 bi-
lhões. As pri va ti za ções es ta du a is, por sua vez, ar re -
ca dou US$25,6 bi lhões. O to tal de re ce i tas ob ti das
com a ali e na ção des tes ati vos foi de US$80,8 bi lhões, 
se gun do da dos do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

3. A des pe i to da mag ni tu de dos re cur sos apor-
ta dos aos co fres pú bli cos, o es to que da dí vi da pú bli ca 
do Te sou ro Na ci o nal, em po der do pú bli co, em mar ço
de 1999, cor res pon deu a 14,1% do PIB. Da dos que
de mons tram a ine fi ciên cia des ta es tra té gia go ver na -
men tal, em si mul tâ neo a cres cen te de te ri o ra ção das
con di ções de vida da po pu la ção bra si le i ra.

4. O Pro je to Subs ti tu ti vo que ora apre sen to, na
for ma de Voto em Se pa ra do, ob je ti va di re ci o nar os re-
cur sos ob ti dos com a ali e na ção dos ati vos pú bli cos e
das con ces sões de ser vi ços pú bli cos à mi ni mi zar a
he te ro ge ne i da de da so ci e da de bra si le i ra; em duas di-
re ções bá si cas: i) o fi nan ci a men to de in ver sões em in-
fra es tru tu ra, pre fe ren ci al men te, em obras que mi ni mi -
zem os efe i tos do ra ci o na men to de água, que visa
pre fe ren ci al men te, a re gião do Nor des te; ii) a cri a ção
do Fun do Bra sil de Ci da da nia.

5. O fi nan ci a men to de obras em in fra-es tru tu ra e
de com ba te a seca, dada a de ge ne ra ção dos equi pa -
men tos pú bli cos e os efe i tos so ci a is da seca, não ne-
ces si ta de jus ti fi ca ti va;

6. A cri a ção do Fun do Bra sil de Ci da da nia tem o
ob je ti vo de pro pi ci ar me i os para que to das as fa mí li as
te nham re cur sos su fi ci en tes para seus mem bros, prin-
ci pal men te, que suas cri an ças, so bre tu do na fa i xa etá-
ria de 7 a 14 anos, pos sam fre qüen tar a es co la, con trar -
res tan do a ten dên cia de aden trar, pre co ce men te ao
mer ca do de tra ba lho. Este ob je ti vo é de lon go pra zo,
mas a me di da que se au men ta a abran gên cia do pro-
gra ma e o cres ci men to eco nô mi co da Na ção, des nu -
da-se uma pos si bi li da de de ga ran tir uma ren da mí ni ma
de so bre vi vên cia a cada ci da dão bra si le i ro.
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7. A ex pe riên cia re cen te nos mos tra que a vin cu -
la ção de re cur sos ao fi nan ci a men to dos ser vi ços de
sa ú de não pro mo ve a ex pan são da ofer ta des tes ser vi -
ços, mas sim, pro mo ve a re com po si ção das fon tes de
fi nan ci a men to do se tor. Os re cur sos or ça men tá ri os
des ti na dos ao se tor são subs ti tu í dos por fon tes vin cu -
la das re cém cri a das, como por exem plo, a CPMF, de i -
xan do de re pre sen tar ver bas adi ci o na is ne ces sá ri as
para am pli ar o aces so da po pu la ção aos ser vi ços de
sa ú de. Os re cur sos de ri va dos da ali e na ção dos bens
pú bli cos e da co bran ça das con ces sões são in ter mi -
ten tes e não se cons ti tu em numa fon te pe re ne ne ces-
sá ria ao fi nan ci a men to des te ser vi ço so ci al.

II – Voto

Como sín te se dos ar gu men tos su pra ci ta dos apre-
sen to, a se guir, emen da subs ti tu ti va e com ple men tar ao
apre sen ta do pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra:

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PLS Nº 87, DE 1999

Dis põe so bre as re ce i tas pro ve ni en -
tes das pri va ti za ções, al te ran do a Lei nº
9.491, de 9-9-97, e au to ri za o Po der Exe cu -
ti vo a cri ar o Fun do Bra sil de Ci da da nia.

Art. 1º A Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997,
fica acres cen ta da dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 25-A As re ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti -
za ções efe tu a das pelo Go ver no Fe de ral se rão des ti -
na das, pelo me nos em cin qüen ta por cen to do seu to-
tal, de for ma eqüi ta ti va:

I – para in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra e, pri o -
ri tá ri a men te, para a con clu são de obras re la ci o na das
com açu da gem, bar ra gem, ir ri ga ção e adu to ra;

II – para o Fun do Bra sil de Ci da da nia.
Pa rá gra fo úni co. A in fra ção ao dis pos to nes se

ar ti go su je i ta o in fra tor às pe nas pre vis tas para o cri-
me de pe cu la to.

Art. 25-B É fa cul ta da a apli ca ção das re ce i tas de
que tra ta esta lei me di an te con vê ni os com Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo fica au to ri za do a ins ti -
tu ir o Fun do Bra sil de Ci da da nia – CIDADANIA, vin cu -
la do ao Mi nis té rio da Fa zen da, des ti na do ao re pas se
de re cur sos e ao ofe re ci men to de fi nan ci a men to ao
Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma – PGRM.

Pa rá gra fo úni co. O Ci da da nia 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. 3º Cons ti tu em re cur sos adi ci o na is do Ci da -
da nia, além dos re cur sos pre vis tos no art. 25-A da Lei
nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997:

I – do ta ções con sig na das no Orça men to Ge ral
da União;

II – cin qüen ta por cen to dos re cur sos ori un dos
da con ces são de ser vi ço pú bli co e de obra pú bli ca,
bem como da per mis são ou au to ri za ção para a pres-
ta ção de ser vi ço pú bli co;

III – cin qüen ta por cen to dos re cur sos ori un dos
da au to ri za ção ou con ces são das ati vi da des pre vis -
tas no § 1º do art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

IV – cin qüen ta por cen to dos re cur sos ori un dos
da con tra ta ção, com em pre sas es ta ta is ou pri va das,
da re a li za ção das ati vi da des pre vis tas nos in ci sos I a
IV do art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

V – cin qüen ta por cen to da ren da ori un da dos
imó ve is per ten cen tes à União;

VI – ou tros bens, di re i tos e ati vos da União, bem
como cré di tos, trans fe rên ci as e re pas ses que lhe se-
jam con fe ri dos;

VII – ren di men tos de qual quer na tu re za, au fe ri -
dos como re mu ne ra ção, de cor ren tes de apli ca ção do
pa tri mô nio do CIDADANIA.

VIII – do a ções, con tri bu i ções em di nhe i ro, va lo -
res, bens mó ve is e imó ve is que ve nha a re ce ber.

Pa rá gra fo úni co. Os sal dos ve ri fi ca dos no fi nal
de cada exer cí cio se rão obri ga to ri a men te trans fe ri -
dos para cré di to do Ci da da nia no exer cí cio se guin te.

Art. 4º Con fi gu ra rá como ca pi tal ini ci al do Ci da -
da nia 10% (dez por cen to) da par ti ci pa ção aci o ná ria
da União nas em pre sas pú bli cas e so ci e da des de
eco no mia mis ta, in clu si ve ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Art. 5º Vi san do con fe rir se gu ran ça, ren ta bi li da -
de, sol vên cia e li qui dez às dis po ni bi li da des fi nan ce i -
ras do Ci da da nia, as apli ca ções des sas dis po ni bi li da -
des de ve rão ser efe tu a das em con for mi da de com as
mes mas di re tri zes es ta be le ci das pelo Con se lho Mo-
ne tá rio Na ci o nal para as en ti da des de pre vi dên cia pri-
va da fe cha da.

Art. 6º O Te sou ro Na ci o nal ob ser va rá, para re pas -
se dos re cur sos ao Ci da da nia, os mes mos pra zos le ga -
is es ta be le ci dos para a dis tri bu i ção do Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os.

Art. 7º É ins ti tu í do o Con se lho De li be ra ti vo do
Fun do Bra sil de Ci da da nia – Ci da da nia, cuja com po -
si ção e com pe tên cia se rão re gu la men ta das pelo Po-
der Exe cu ti vo, ga ran ti da a par ti ci pa ção ma jo ri tá ria de
re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil.

Art. 8º Os re cur sos do Ci da da nia 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.

Art. 9º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de 60 (ses sen ta) dias de sua pu bli ca ção.
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Art. 10. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. – Edu ar do 
Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 74. Os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju-

di ciá rio man te rão, de for ma in te gra da, sis te ma de
con tro le in ter no com a fi na li da de de:

I – ava li ar o cum pri men to das me tas pre vis tas
no pla no plu ri a nu al, a exe cu ção dos pro gra mas de
go ver no e dos or ça men tos da União;

II – com pro var a le ga li da de e ava li ar os re sul ta -
dos, quan to à efi cá cia e efi ciên cia, da ges tão or ça -
men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al nos ór gãos e en ti -
da des da ad mi nis tra ção fe de ral, bem como da apli-
ca ção de re cur sos pú bli cos por en ti da des de di re i to
pri va do;

III – exer cer o con tro le das ope ra ções de cré di -
to, ava is e ga ran ti as, bem como dos di re i tos e ha ve -
res da União;

IV – apo i ar o con tro le ex ter no no exer cí cio de
sua mis são ins ti tu ci o nal.

§ 1º – Os res pon sá ve is pelo con tro le in ter no,
ao to ma rem co nhe ci men to de qual quer ir re gu la ri da -
de ou ile ga li da de, dela da rão ciên cia ao Tri bu nal de
Con tas da União, sob pena de res pon sa bi li da de so-
li dá ria.

§ 2º – Qu al quer ci da dão, par ti do po lí ti co, as so -
ci a ção ou sin di ca to é par te le gí ti ma para, na for ma
da lei, de nun ci ar ir re gu la ri da des ou ile ga li da des pe-
ran te o Tri bu nal de Con tas da União.
....................................................................................

TÍTULO X
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as

....................................................................................
Art. 42. Du ran te quin ze anos, a União apli ca rá,

dos re cur sos des ti na dos à ir ri ga ção:
I – vin te por cen to na Re gião Cen tro-oes te;
II – cin qüen ta por cen to na Re gião Nor des te,

pre fe ren ci al men te no semi-ári do.
....................................................................................

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Re vo ga da Dela Lei. nº 9.491, de
9-9-97 Cria o Pro gra ma Na ci o nal de De-
ses ta ti za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º É ins ti tu í do o Pro gra ma Na ci o nal de De-

ses ta ti za ção, com os se guin tes ob je ti vos fun da men -
ta is:

I – re or de nar a po si ção es tra té gi ca do Esta do na
eco no mia, trans fe rin do à ini ci a ti va pri va da ati vi da des
in de vi da men te ex plo ra das pelo se tor pú bli co;

II – con tri bu ir para a re du ção da dí vi da pú bli ca,
con cor ren do para o sa ne a men to das fi nan ças do se-
tor pú bli co;

III – per mi tir a re to ma da de in ves ti men tos nas
em pre sas e ati vi da des que vi e rem a ser trans fe ri das à
ini ci a ti va pri va da;

IV – con tri bu ir para mo der ni za ção do par que in-
dus tri al do País, am pli an do sua com pe ti ti vi da de e re-
for çan do a ca pa ci da de em pre sa ri al nos di ver sos se-
to res da eco no mia;

V – per mi tir que a ad mi nis tra ção pú bli ca con-
cen tre seus es for ços nas ati vi da des em que a pre sen -
ça do Esta do seja fun da men tal para a con se cu ção
das pri o ri da des na ci o na is;

VI – con tri bu ir para o for ta le ci men to do mer ca do 
de ca pi ta is, atra vés do acrés ci mo da ofer ta de va lo res 
mo bi liá ri os e da de mo cra ti za ção da pro pri e da de do
ca pi tal das em pre sas que in te gra rem o Pro gra ma.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te à Co mis são Di re to ra do Pro gra -

ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção:
I – pro por ao Pre si den te da Re pú bli ca a in clu são 

de em pre sas no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção;

II – pro por ao Pre si den te da Re pú bli ca a ins ti tu i -
ção pú bli ca a ser de sig na da ges to ra do Fun do Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção;

III – sub me ter, anu al men te, ao Pre si den te da
Re pú bli ca o cro no gra ma de exe cu ção do Pro gra ma
Na ci o nal de De ses ta ti za ção;

IV – di vul gar o cro no gra ma de exe cu ção do Pro-
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção;

V – co or de nar, su per vi si o nar e fis ca li zar a exe-
cu ção do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção;

VI – apro var ajus tes de na tu re za ope ra ci o nal,
con tá bil ou ju rí di ca, bem como o sa ne a men to fi nan -
ce i ro de em pre sas, que se jam ne ces sá ri os à im plan -
ta ção dos pro ces sos de ali e na ção;
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VII – apro var as con di ções ge ra is de ven da das
ações re pre sen ta ti vas do con tro le aci o ná rio, das par-
ti ci pa ções mi no ri tá ri as e de ou tros bens e di re i tos, aí
se in clu in do o pre ço mí ni mo dos bens ou va lo res mo-
bi liá ri os a se rem ali e na dos;

VIII – apro var a des ti na ção dos re cur sos pro ve -
ni en tes das ali e na ções, pre vis tas no art. 15;

IX – apro var as for mas de pa ga men to das ali e -
na ções pre vis tas no art. 16;

X – de li be rar so bre o dis pos to no in ci so X do art.
13;

XI – fis ca li zar a es tri ta ob ser vân cia dos prin cí pi -
os e re gras con sa gra dos nes ta lei e as se gu rar a ri go -
ro sa trans pa rên cia dos pro ces sos de ali e na ção, nos
ter mos do art. 11;

XII – apre ci ar as pres ta ções de con tas de ins ti -
tu i ção ges to ra do Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção
re la ti vas a cada pro ces so;

XIII – su ge rir a cri a ção de ações de clas se es pe -
ci al e as ma té ri as que elas dis ci pli na rão, nas con di -
ções fi xa das nos §§ 1º e 2º des te ar ti go;

XIV – ex pe dir nor mas e re so lu ções ne ces sá ri as
ao exer cí cio de sua com pe tên cia;

XV – pu bli car re la tó rio anu al de ta lha do de suas
ati vi da des e re sul ta dos, con ten do, ne ces sa ri a men te,
as se guin tes in for ma ções:

a) re la ção das em pre sas a se rem pri va ti za das e
das já pri va ti za das;

b) jus ti fi ca ti va da pri va ti za ção, in di can do o per-
cen tu al do ca pi tal com di re i to a voto em ge ral, ali e na -
do ou a ser ali e na do;

c) data e ato que de ter mi nou a cons ti tu i ção de
em pre sa ori gi nal men te es ta tal ou data, ato e mo ti vos
de sua es ta ti za ção;

d) pas si vo da em pre sa, seu des do bra men to no
tem po, in di can do os res pon sá ve is pelo pas si vo após
a pri va ti za ção;

e) si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra de cada em-
pre sa, re sul ta dos ope ra ci o na is dos úl ti mos três exer-
cí ci os: en di vi da men to in ter no e ex ter no, pa ga men tos
de di vi den dos ao Te sou ro Na ci o nal e re ce bi men to de
re cur sos do Go ver no Fe de ral e pa tri mô nio lí qui do;

f) in di ca ção da uti li za ção dos re cur sos ob ti dos
ou a ob ter com a pri va ti za ção;

g) in for ma ção so bre a exis tên cia de con tro le de
pre ços so bre pro du tos e ser vi ços da em pre sa e sua
va ri a ção nos úl ti mos exer cí ci os, com pa ra dos com os
ín di ces de in fla ção;

h) des cri ção do vo lu me de in ves ti men tos fe i tos
pelo Go ver no Fe de ral ou suas en ti da des na em pre sa
e re tor no fi nan ce i ro da pri va ti za ção;

i) nú me ro de em pre ga dos e pers pec ti va de ma-
nu ten ção no nú me ro de em pre ga dos após a pri va ti -
za ção;

j) re su mo do es tu do eco nô mi co e ava li a ção da
em pre sa: pre ço to tal e va lor da ação; e

l) es pe ci fi ca ção da for ma ope ra ci o nal da pri va ti -
za ção e sua jus ti fi ca ção, com ex pli ca ção da ex clu são
da pul ve ri za ção de ações, quan do for o caso.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º A ação de clas se es pe ci al so men te po de rá

ser subs cri ta pela União.
....................................................................................

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos, cria o Sis te ma Na ci o nal de
Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, re-
gu la men ta o in ci so XIX do art. 21 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e al te ra o art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, que
mo di fi cou a Lei nº 7.990, de 28 de de zem -
bro de 1989.

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

Do cu men tos ane xa do pela Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 250 do Re gi men to Inter no.

REQUERIMENTO Nº 257, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,

re que i ro que o Pro je to de Lei do Se na do nº 87, de
1999, te nha sua tra mi ta ção em con jun to com o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 239, de 1999, por ver sa rem
so bre a apli ca ção de re cur sos ori un dos de pri va ti za -
ções.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 1999. – Ante-
ro Paes de Bar ros.

REQUERIMENTO Nº 345, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro-
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 87, de 1999, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre as re ce i -
tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, al te an do a Lei nº
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9.491, de 9 de se tem bro de 1997, cujo pra zo na Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos já se en con tra es-
go ta do.

Sala das Ses sões, de ju nho de 2001. – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra.

REQUERIMENTO Nº 346, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro-
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do no 239, de 1999, de mi nha au-
to ria, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de apli ca ção
de, no mí ni mo, qua ren ta por cen to dos re cur sos ar re -
ca da dos em mo e da cor ren te com a pri va ti za ção de
em pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela
União em pro gra mas so ci a is, al te ran do a Lei nº 9.491,
de 9 de se tem bro de 1997, cujo pra zo na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, ju nho de 2001. – Ante ro
Paes de Bar ros

OF. SF Nº 766/200

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exa que foi apre sen ta do o Re-

que ri men to nº 345, de 2001, pelo Se na dor Lú dio Co e -
lho, so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, I, do Re gi men to
Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei
do Se na do nº87 de 1999, de au to ria de V. Exa, que dis-
põe so bre as re ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções,
al te ran do a Lei nº9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que
tra mi ta em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
239, de 1999, de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de apli ca çâo
de, no mí ni mo, qua ren ta por cen to dos re cur sos ar re ca -
da dos em mo e da cor ren te com a pri va ti za ção de em-
pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela União
em pro gra mas so ci a is, al te ran do a Lei nº 9.491, de 9
de se tem bro de 1997.

Ten do em vis ta que as ma té ri as já se en con tram 
de vi da men te ins tru í das com re la tó rio e pron tas para
in clu são na pa u ta de re u niões, en ca re ço as ges tões
de V.Exa no sen ti do de que se jam de vi da men te apre-
ci a das nes se Órgão téc ni co, a fim de que ve nham a
ser sub me ti das ao Ple ná rio com o res pal do da ma ni -
fes ta ção des sa Co mis são.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

OF. SF Nº 767/2001

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a V. Exª que foi apre sen ta do o Re-
que ri men to nº 346, de 2001, pelo Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos do art. 172,
I, do Re gi men to Inter no, a in clu são em Ordem do
Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 239, de 1999, de
sua au to ria, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de
apli ca ção de, no mí ni mo, qua ren ta por cen to dos re-
cur sos ar re ca da dos em mo e da cor ren te com a pri-
va ti za ção de em pre sas con tro la das di re ta ou in di re -
ta men te pela União em pro gra mas so ci a is, al te ran -
do a Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que
tra mi ta em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do 
nº 87, de 1999, de au to ria de V.Exª, que dis põe so-
bre as re ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, al te -
ran do a Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997.

Ten do em vis ta que as ma té ri as já se en con -
tram de vi da men te ins tru í das com re la tó rio e pron tas
para in clu são na pa u ta de re u niões, en ca re ço as
ges tões de V.Exª no sen ti do de que se jam de vi da -
men te apre ci a das nes se Órgão téc ni co, a fim de
que ve nham a ser sub me ti das ao Ple ná rio com o
res pal do da ma ni fes ta ção des sa Co mis são.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
(Da Co mis são De Assun tos Eco nô mi cos)

Data           Pro po si ção Tipo de Emen da
29-4-99       PLS nº 87/99 Mo di fi ca ti va

Au tor: Se na dor Fre i tas Neto

EMENDA Nº 01, AO PLS Nº 87, DE 1999

Mo di fi que-se o art. 1º do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 87/99, que pas sa a ter a se guin te re da ção:

Art. 1º A Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de
1997, fica acres ci da dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 25-A As re ce i tas pro ve ni en tes das pri va -
ti za ções efe tu a das pelo Go ver no Fe de ral se rão
des ti na das, até 50 por cen to de seu to tal, para o
pa ga men to das di vi das da União, apli can do-se o
res tan te:

I – Na con clu são de obras de for ta le ci men to de
in fra-es tru tu ra hí dri ca;

II – No se tor de sa ú de;
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III – Na con clu são e na re cu pe ra ção de obras
de in fra-es tru tu ra de trans por tes.

Pa rá gra fo úni co. A in fra ção ao dis pos to nes se
ar ti go su je i ta o in fra tor às pe nas pre vis tas para o cri-
me de pe cu la to.

Art. 25-B. É fa cul ta da a apli ca ção das re ce i tas
de que tra ta o ar ti go an te ri or me di an te con vê ni os com
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os".

Jus ti fi ca ção

Re co nhe ce mos a ne ces si da de de se con ce der 
pri o ri da de ao pa ga men to da dí vi da in ter na. Entre-
tan to, há tam bém ou tras ações pú bli cas que de vem
re ce ber o mes mo ní vel de aten ção.

O pro ces so de pri va ti za ção atrai in ves ti men tos
para as re giões mais de sen vol vi das e, por tan to, pro-
vi das ge ral men te da in fra-es tru tu ra ade qua da. Não é
o caso das áre as mais po bres, que cos tu mam re ce -
ber vo lu me mu i to in fe ri or dos flu xos de ca pi tal ge ra -
dos pela pri va ti za ção. Nes sas con di ções, é mais do
que jus to des ti nar-se par ce la dos re cur sos que o
Go ver no Fe de ral re ce be rá nes se pro ces so para in-
ves ti men tos que, mes mo em par te, po de rão es ti mu -
lar a eco no mia das re giões me nos de sen vol vi das e
ga ran tir-lhe con di ções de com pe ti ção no fu tu ro.

Entre as ações a que se des ti na rão es ses re-
cur sos, além das lis ta das pelo emi nen te au tor da
pro po si ção em pa u ta, de vem fi gu rar as obras de in-
fra-es tru tu ra de trans por tes. De las de pen de o es co -
a men to da pro du ção. Hoje, cons ti tu em a prin ci pal
re i vin di ca ção da po pu la ção de am plas áre as do ter-
ri tó rio na ci o nal, es pe ci al men te das mais po bres – e
mais iso la das.

Pa ra le la men te, deve-se re gis trar que uma par-
ce la sig ni fi ca ti va de nos sas ro do vi as en con tra-se no
mais com ple to aban do no. Suas con di ções de gra -
dam-se dia a dia, daí de cor ren do am plo cus to so ci al. 
Não ape nas o trans por te se vê pre ju di ca do, com da-
nos aos ve í cu los que ne las tran si tam, como se de te -
ri o ra o pa tri mô nio na ci o nal por elas re pre sen ta do.

Pro po mos, por tan to, que se man te nham a sa ú -
de e a in fra-es tru tu ra hí dri ca en tre os se to res a re-
ce be rem re cur sos ori gi na dos da pri va ti za ção, ao
mes mo tem po em que a eles se acres cen te a in-
fra-es tru tu ra de trans por tes, pela im por tân cia que
tem para o pre sen te e o fu tu ro do País.

Sala de ses sões, 29 de abril de 1999. – Fre i -
tas Neto.

RELATÓRIO

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 87, de 1999, que “dis põe so bre as re-
ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, al-
te ran do a Lei nº 9.491, de 9-9-97".

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

O re fe ri do pro je to de lei acres cen ta à Lei nº
9.491, de 9 de se tem bro de 1997 dois ar ti gos, a sa-
ber:

”Art. 25-A, as re ce i tas pro ve ni en tes
das pri va ti za ções efe tu a das pelo Go ver no
Fe de ral se rão des ti na das, pelo me nos em
50% (cin qüen ta por cen to) do seu to tal, de
for ma eqüi ta ti va:

I – para a con clu são de obras re la ci o -
na das com açu da gem, bar ra gem, ir ri ga ção
e adu ção;

II – para o se tor de sa ú de.
Pa rá gra fo úni co. A não obe diên cia ao

dis pos to nes te ar ti go su je i ta o in fra tor às pe-
nas pre vis tas para o cri me de pe cu la to.

Art. 25-B, é fa cul ta da a apli ca ção das
re ce i tas de que tra ta esta lei me di an te con-
vê ni os com Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu-
ni cí pi os."

E o re la tó rio.

II – Voto

A Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997 que
”al te ra pro ce di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção, re vo ga a Lei nº8.031, de 12 de
abril de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as“ em seu Art.
1º, de ter mi na os se guin tes ob je ti vos fun da men ta is
para o Pro gra ma, a sa ber:

”I – re or de nar a po si ção es tra té gi ca do
Esta do na eco no mia, trans fe rin do à ini ci a ti -
va pri va da ati vi da des in de vi da men te ex plo -
ra das pelo se tor pú bli co;

II – con tri bu ir para a re es tru tu ra ção
eco nô mi ca do se tor pú bli co, es pe ci al men te
atra vés da me lho ria do per fil e da re du ção
da dí vi da pú bli ca lí qui da,

III – per mi tir a re to ma da de in ves ti men -
tos nas em pre sas e ati vi da des que vi e rem a
ser trans fe ri das à ini ci a ti va pri va da;
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IV – con tri bu ir para a re es tru tu ra ção
eco nô mi ca do se tor pri va do, es pe ci al men te
para a mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra e do
par que in dus tri al do País, am pli an do sua
com pe ti ti vi da de e re for çan do a ca pa ci da de
em pre sa ri al nos di ver sos se to res da eco no -
mia, in clu si ve atra vés da con ces são de cré-
di to:

V – per mi tir que a Admi nis tra ção Pú bli -
ca con cen tre seus es for ços nas ati vi da des
em que a pre sen ça do Esta do seja fun da -
men tal para a con se cu ção das pri o ri da des
na ci o na is;

VI – con tri bu ir para o for ta le ci men to do
mer ca do de ca pi ta is, atra vés do acrés ci mo
da ofer ta de va lo res mo bi liá ri os e da de mo -
cra ti za ção da pro pri e da de do ca pi tal das
em pre sas que in te gra rem o Pro gra ma.“

No mes mo ins tru men to le gal, so bre a uti li za -
ção dos re cur sos, o Art. 13 es ti pu la que ”ob ser va dos 
os pri vi lé gi os le ga is, o ti tu lar dos re cur sos ori un dos
da ven da de ações ou de bens de ve rá uti li zá-los, pri-
o ri ta ri a men te, na qui ta ção de suas dí vi das ven ci das
e vin cen das pe ran te a União.

§ 1º Após as qui ta ções a que se re fe re 
o ca put des te ar ti go, o sal do dos re cur sos
de ve rá ser ob je to de per mu ta por No tas do
te sou ro Na ci o nal ou por cré di tos se cu ri ti za -
dos de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o -
nal, cu jas ca rac te rís ti cas e prer ro ga ti vas se-
rão de fi ni das por de cre to.

§ 2º 0 Te sou ro Na ci o nal po de rá au to ri -
zar o ti tu lar dos re cur sos ori un dos da ven da
de ações ou de bens a uti li zar tí tu los re ce bi -
dos, de emis são de ter ce i ros, para pa ga -
men to a es ses ter ce i ros ou a ou tros ali e nan -
tes, no âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De-
ses ta ti za ção.

§ 3º Os tí tu los e cré di tos re ce bi dos no
âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti -
za ção po de rão ser atu a li za dos e re mu ne ra -
dos pe los mes mos ín di ces das No tas do Te-
sou ro Na ci o nal ou dos cré di tos se cu ri ti za -
dos a se rem uti li za dos na per mu ta a que se
re fe re o § 1º, des de a data da li qui da ção fi-
nan ce i ra da res pec ti va ali e na ção das ações
ou bens."

Do ex pos to, fica cla ra que a ori en ta ção da lei so-
bre a des ti na ção dos re cur sos pro ve ni en tes das pri-
va ti za ções é a de uti li zá-los pri o ri tá ri a men te para a
qui ta ção de dí vi das ven ci das e vin cen das pe ran te a

União. Tal re co men da ção pren de-se a ne ces si da de
vi tal de equi li brar as con tas pú bli cas, re du zin do ou
mes mo eli mi nan do o enor me cus to fi nan ce i ro que im-
pe de o in ves ti men to e a apli ca ção dos re cur sos ar re -
ca da dos em áre as de res pon sa bi li da de do es ta do,
como se gu ran ça, edu ca ção e sa ú de. A exis tên cia das
imen sas dí vi das, hoje exis ten tes dre na os re cur sos
dos co fres pú bli cos, in vi a bi li zan do o fun ci o na men to
do Esta do e be ne fi ci an do uni ca men te o se tor fi nan ce -
i ro.

Con si de ran do que a alo ca ção dos re cur sos
para ir ri ga ção está pre vis ta no Art. 42, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que de ter mi na a apli ca ção, pela União,
du ran te quin ze anos, de vin te por cen to dos mes mos
na Re gião Cen tro-Oes te e de cin qüen ta por cen to na
Re gião Nor des te, pre fe ren ci al men te no Semi-Ári do.

So bre re cur sos para a sa ú de pú bli ca a Cons ti tu -
i ção Fe de ral, em seu Art. 74, de ter mi na que ”a União
po de rá ins ti tu ir con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi -
men ta ção ou trans mis são de va lo res e de cré di tos e
di re i tos de na tu re za fi nan ce i ra.

§ 1º A alí quo ta da con tri bu i ção de que
tra ta este ar ti go não ex ce de rá a vin te e cin-
co cen té si mos por cen to, fa cul ta do ao Po der 
Exe cu ti vo re du zí-la ou res ta be le ce-la, to tal
ou par ci al men te, nas con di ções e li mi tes fi-
xa dos em lei.

§ 2º À con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go não se apli ca o dis pos to nos arts.
153, § 5º, e 154, I, da Cons ti tu i ção.

§ 3º O pro du to da ar re ca da ção da con-
tri bu i ção de que tra ta este ar ti go será des ti -
na do in te gral men te 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.

§ 4º A con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go terá sua exi gi bi li da de su bor di na da ao
dis pos to no art. 195, § 6º, da Cons ti tu i ção, e
não po de rá ser co bra da por pra zo su pe ri or
a dois anos."

Assim, a ins ti tu i ção da Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra – CPMF, aga sa lha -
da em de ter mi na ção cons ti tu ci o nal, teve como ob je -
ti vo ga ran tir re cur sos para aten der a sa ú de pú bli ca,
não ca ben do aqui jul ga men tos so bre a efe ti va apli-
ca ção dos mes mos, mas ape nas a cons ta ta ção de
uma pre vi são le gal para sua uti li za ção.

Do ex pos to, con clu í mos que os se to res men ci o -
na dos no pro je to em aná li se já con tam com do ta ções
es pe cí fi cas ga ran ti das em lei. Assim, mes mo re co -
nhe cen do a im por tân cia dos mes mos para o de sen -

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  1º 01175

    425FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



vol vi men to eco nô mi co e so ci al do país, jul ga mos que
os re cur sos pro ve ni en tes das pri va ti za ções de vam,
pri o ri ta ri a men te, ”con tri bu ir para a re es tru tu ra ção
eco nô mi ca do se tor pú bli co, es pe ci al men te atra vés
da me lho ria do per fil e da re du ção da dí vi da pú bli ca lí-
qui da“ ra zão pela qual apre sen ta mos a se guin te
emen da de re la tor, na for ma do subs ti tu ti vo a se guir:

SUBSTITUTIVO AO
 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87, DE 1999

Dis põe so bre as re ce i tas pro ve ni en -
tes das pri va ti za ções, al te ran do a Lei nº
9.491, de 9-9-97.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º a Lei nº9.491, de 9 de se tem bro de 1997,

fica acres cen ta da dos se guin tes ar ti gos:

”Art. 25-A As re ce i tas pro ve ni en tes das
pri va ti za ções de em pre sas con tro la das di re -
ta ou in di re ta men te pela União se rão uti li za -
das in te gral men te na qui ta ção das dí vi das
pú bli cas, in ter na e ex ter na, da União.

Pa rá gra fo úni co – A União será res-
pon sa bi li za da, na for ma da lei, pelo não
cum pri men to do dis pos to no ca put des te ar-
ti go.

Art. 2º O in ci so III do art. 6º da Lei nº 9.491, de
9 de se tem bro de 1997, pas sa a vi ger com a se guin -
te re da ção:

”Art. 6º- .................................................
III – de ter mi nar a des ti na ção dos re-

cur sos pro ve ni en tes da de ses ta ti za ção, ob-
ser van do o dis pos to nos arts 13 e 25-A

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis-
pos to nes ta lei no pra zo de ses sen ta dias, a con tar
de sua pu bli ca ção.

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

Sala das Co mis sões. – Lú dio Co e lho, Pre si -
den te.

OF./CAE/90/01

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V.Exª que esta Co mis são re je i tou 
o Pro je to de Lei do Se na do nº 87, de 1999, que “dis-
põe so bre as re ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, 
al te ran do a Lei nº9.491, de 9-9-97"; e o Pro je to de Lei
do Se na do nº239, de 1999, que ”es ta be le ce a obri ga -

to ri e da de de apli ca ção de, no mí ni mo, qua ren ta por
cen to dos re cur sos ar re ca da dos em mo e da cor ren te
com a pri va ti za ção de em pre sas con tro la das di re ta
ou in di re ta men te pela União em pro gra mas so ci a is,
al te ran do a Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997,
que tra mi tam em con jun to, em re u nião re a li za da na
pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

PARECER Nº 72, 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 263, de 1999, de au to ria do Se na dor
Álva ro Dias, que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997,
que dis põe so bre pro ce di men tos re la ti -
vos ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti -
za ção (Em re e xa me, nos ter mos do Re-
que ri men to nº 486, de 2000)

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Sub me te-se ao re e xa me des ta Co mis são o Pro-
je to de Lei do Se na do nº 263, de 1999, de au to ria do
Se na dor Álva ro Dias, que “al te ra dis po si ti vos da Lei
nº9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que dis põe so bre 
pro ce di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção”.

O Pro je to de Lei com põe-se de 3 (três) ar ti gos.
O art. 1º dá a se guin te nova re da ção ao § 2º do art. 2º
dá Lei nº 9.491, de 1997:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 2º Apli cam-se os dis po si ti vos des ta

Lei, no que cou ber, às par ti ci pa ções mi no ri -
tá ri as di re tas e in di re tas da União no ca pi tal
so ci al de qua is quer ou tras so ci e da des."

O art. 2º al te ra a re da ção do ca put do art. 3º
da Lei nº 9.491, de 1997, na for ma que se gue:

“Art. 3º Não se apli cam os dis po si ti vos
des ta Lei ao Ban co do Bra sil S/A., à Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, à Pe tro brás e a em pre -
sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia
mis ta que exer çam ati vi da des de com pe tên -
cia ex clu si va da União, de que tra tam os in-
ci sos XI e XXIII do art. 21 e a alí nea c, do in-
ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
não se apli can do a ve da ção aqui pre vis ta às
par ti ci pa ções aci o ná ri as de ti das por es sas
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en ti da des, des de que não in ci da res tri ção
le gal à ali e na ção das re fe ri das par ti ci pa
ções”.

O art. 3º cons ti tuí a cláu su la de vi gên cia.
O ob je ti vo do pro je to de lei é não ape nas ga ran -

tir que a União man te nha o con tro le aci o ná rio da Pe-
tro brás, na for ma do pre vis to no art. 62 da Lei nº
9.478, de 6 de agos to de 1997, que dis põe so bre a
po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal, como tam bém pre ser var
as ações ex ce den tes ao li mi te in fe ri or para a ga ran tia
do con tro le aci o ná rio da em pre sa.

Á gui sa de jus ti fi ca ção, o Se na dor Álva ro Dias,
au tor do Pro je to, ale ga que:

a) o art. 62 da Lei nº 9.478, de 1997, es ta be le ce
que a União man te rá o con tro le aci o ná rio da Pe tro -
brás com a pro pri e da de e pos se de, no mí ni mo, cin-
qüen ta por cen to das ações, mais uma ação, do ca pi -
tal vo tan te;

b) o § 2º do art. 2º da Lei n.º9.491, de 1997, per-
mi te que a União se des fa ça das ações ex ce den tes
ao li mi te in fe ri or para ga ran tia do con tro le aci o ná rio
da Pe tro brás;

c) o povo bra si le i ro não ace i ta a pri va ti za ção da
Pe tro brás, tan to que tem exi gi do de seus re pre sen -
tan tes no Con gres so Na ci o nal que con sa grem em lei
a pro i bi ção de a União abrir mão do con tro le aci o ná rio 
da em pre sa;

d) não se pode, as sim, ace i tar que a em pre sa
seja ob je to de uma “pri va ti za ção ca mu fla da”, como a
pre vis ta no § 2º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 1997, o
que ten de rá a ocor rer caso a União ven da par te de
suas ações or di ná ri as, pois “... ela po de rá, fa cil men te, 
fi car com me nos de 50% do ca pi tal to tal da em pre sa,
o que po de rá vir a pre ju di car a fun ção so ci al da em-
pre sa na eco no mia”;

e) o Go ver no jus ti fi ca as pri va ti za ções em ge ral
me di an te o ar gu men to de que o Esta do não tem con-
di ções de fi nan ci ar a ex pan são e a mo der ni za ção de
suas em pre sas; isto, po rém, não ocor re com a Pe tro -
brás, ten do em vis ta que a Lei nº 9.478, de 1997, pre-
vê, em seu art. 63, a as so ci a ção de em pre sas na ci o -
na is e es tran ge i ras para esse fim.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 263, de 1999, foi
dis tri bu í do, ini ci al men te, à Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, onde, em 15 de de zem bro de
1999, foi apro va do pa re cer a ele fa vo rá vel, de au to ria
do Se na dor Car los Wil son.

Enca mi nha do, a se guir, à Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos, em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to foi
re je i ta do na se ção de 23 de maio de 2000. Na opor tu -
ni da de, foi ven ci do o pa re cer fa vo rá vel apre sen ta do

pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Atu an do como re la -
tor do ven ci do, o Se na dor Edi son Lo bão jus ti fi cou a
re je i ção pon de ran do que a ope ra ção de com pra e
ven da de ações ex ce den tes da Pe tro brás re ú ne re-
qui si tos de se gu ran ça e ga nho fi nan ce i ro para a
União e para o povo bra si le i ro, e pre ser va, ao mes mo
tem po, o es pí ri to da le gis la ção per ti nen te, tan to no
que se re fe re à ma nu ten ção do con tro le da União
quan to re la ti va men te à amor ti za ção da dí vi da pú bli -
ca.

Em 5 de ju nho de 2000, a Pre si dên cia do Se na -
do Fe de ral co mu ni cou ao Ple ná rio o re ce bi men to de
re cur so à Mesa, para apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 263, de 1999.

Em 13 de se tem bro de 2000, foi apro va do re-
que ri men to pe din do o adi a men to da vo ta ção do Pro-
je to de Lei do Se na do nº263, de 1999, a fim de que o
mes mo fos se sub me ti do ao re e xa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

II – Aná li se

Ao jus ti fi car o Pro je to de Lei do Se na do nº 263,
de 1999, de sua au to ria, o Se na dor Alva ro Dias ale ga
que “... não se pode ace i tar que a em pre sa (Pe tro -
brás) seja ob je to de uma pri va ti za ção ca mu fla da,
como a pre vis ta pelo § 2º do art. 2º da Lei nº9.491. Se
a União ven der par te de suas ações or di ná ri as, ela
po de rá, fa cil men te, fi car com me nos de 50% do ca pi -
tal to tal da em pre sa, o que po de rá vir a pre ju di car a
fun ção so ci al da em pre sa na eco no mia”.

Ora, tal ar gu men to não pros pe ra. Ain da que ve-
nha a ven der to das as ações ex ce den tes ao mí ni mo
ne ces sá rio para a ga ran tia do con tro le aci o ná rio da
Pe tro brás, a União con ti nu a rá, como é ob vio, a ser o
aci o nis ta ma jo ri tá rio da em pre sa, e o de ten tor de seu
con tro le aci o ná rio.

A per da do con tro le aci o ná rio so men te ocor re ria 
na hi pó te se de que, com a ali e na ção, a União re ti ves -
se em seu po der ape nas uma quan ti da de in fe ri or ao
li mi te mí ni mo de cin qüen ta por cen to das ações com
di re i to a voto, mais uma ação. Tal se ria, po rém, um
pro ce di men to ad mi nis tra ti vo ile gal, por con tra ri ar as
dis po si ções do art. 62 da Lei nº 9.478, de 1997, cons-
ti tu in do-se, por tan to, num ato nulo de ple no di re i to.

Con cor do, de ou tra par te, com o ar gu men to for-
mu la do pelo Se na dor Edi son Lo bão, re la tor do ven ci do
na opor tu ni da de em que o Pro je to de Lei do Se na do nº
263, de 1999, foi re je i ta do por esta Co mis são, de que a
ope ra ção de com pra e ven da de ações da Pe tro brás,
ex ce den tes ao li mi te mí ni mo exi gi do para a ma nu ten -
ção do con tro le aci o ná rio da em pre sa, “... re ú ne re qui si -
tos de se gu ran ça e ga nho fi nan ce i ro para a União e
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para o povo bra si le i ro, e pre ser va, ao mes mo tem po, o
es pí ri to da le gis la ção per ti nen te, tan to no que se re fe re
à ma nu ten ção do con tro le da União quan to re la ti va -
men te à amor ti za ção da dí vi da pú bli ca”.

Cum pre acres cen tar que, se gun do in for ma ção
ob ti da jun to à Pe tro brás, o Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES ali e nou, em
10 de agos to de 2000, 179.639.300 (cen to e se ten ta e
nove mi lhões, se is cen tos e trin ta e nove mil e tre zen -
tas) ações or di ná ri as no mi na ti vas de emis são da em-
pre sa, e que eram de pro pri e da de da União. Com a
ven da, a União re te ve, ain da, em seu po der 55,71%
(cin qüen ta e cin co in te i ros e se ten ta e um cen té si mos
por cen to) do to tal das ações or di ná ri as da Pe tro brás.

III – Voto

Ten do em vis ta o ex pos to, ma ni fes to-me pela re-
je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 263, de 1999.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Fre i tas Neto, Re la tor 
Ad Hoc – Ro ber to Re quião – Anto nio Car los Jú ni -
or – Pa u lo Sou to – Ro me ro Jucá – Edu ar do Su-
plicy – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ri car do San-
tos – Jef fer son Pé res – He lo í sa He le na – Lu dio
Co e lho – Bel lo Par ga – Pe dro Piva.

PARECER Nº 73, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 689, de 1999, de au to ria da Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves  que al te ra o Art. 25
da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,
que “dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

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

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 689, de 1999, de
au to ria da no bre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, al-
te ra o art. 25 da Lei nº8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,
a cha ma da Lei Agrí co la, o qual pas sa ria a vi ger com a
se guin te re da ção:

Art. 25. O Po der Pú bli co im ple men ta rá pro gra -
mas de es tí mu lo às ati vi da des de in te res se eco nô mi -
co apí co las e cri a tó ri as de pe i xes e ou tros pro du tos
de vida flu vi al, la cus tre e ma ri nha, vi san do ao in cre -
men to da ofer ta de ali men tos e à pre ser va ção das es-
pé ci es ani ma is e ve ge ta is. (NR)

Em sua jus ti fi ca ção para a in clu são da api cul tu -
ra nos pro gra mas de apo io e es tí mu lo à ofer ta de ali-
men tos e à pre ser va ção das es pé ci es ani ma is e ve-
ge ta is, a au to ra do pro je to con si de ra que a api cul tu ra

cons ti tui-se não ape nas numa ati vi da de eco nô mi ca
ca paz de au men tar a ren da de pe que nos e mé di os
pro du to res ru ra is, mas tam bém em um va li o so ins tru -
men to para au men tar a po li ni za ção e, con se qüen te -
men te, a re pro du ção ve ge tal.

Na se qüên cia, des ta ca a im por tân cia da api cul -
tu ra para a fru ti cul tu ra e para o ma ne jo de flo res tas
na ti vas e cul ti va das, sua re le vân cia para o meio am bi -
en te e a ne ces si da de de de sen vol ver pro gra mas es-
pe cí fi cos de fo men to em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Não fo ram apre sen ta das, emen das ao pro je to.

II – Voto

Con for me in for ma ções da Food and Agri cul tu re
Orga ni za ti on (FAO), a api cul tu ra é uma im por tan te
área da agro in dús tria, tan to para a pro du ção de mel e
de ri va dos, quan to para a pro te ção do meio am bi en te.
Tam bém cons ti tui con si de rá vel ati vi da de ge ra do ra de
ren da, que for ne ce aos pro du to res agen tes po li ni za -
do res para a pro du ção de grãos, fru tas e pro du tos flo-
res ta is. A FAO, vem atu an do em mais de 40 pro je tos
para o de sen vol vi men to da api cul tu ra em 35 pa í ses,
den tre eles Argen ti na e Pa ra guai.

Atu al men te, con for me a Asso ci a ção Bra si le i ra
de Api cul to res Cri a do res de Abe lhas Man sas
(ABRACAM), o Bra sil é um gran de im por ta dor de mel,
vin do do Uru guai e da Argen ti na, de pó len vin do da
Espa nha, do Chi le e de pa í ses do Mer co sul, de ge-
léia-real vin da da Chi na. A mes ma so ci e da de in for ma: 
o Uru guai, com área ter ri to ri al de 1,5% em com pa ra -
ção com as di men sões do Ter ri tó rio Bra si le i ro, pro duz 
10.000 to ne la das de mel por ano, en quan to que, no
Bra sil, pro du zi mos (se gun do fon tes apí co las) 40.000
to ne la das"

Con for me es tu dos téc ni cos con du zi dos por uni-
ver si da des e as so ci a ções de pro du to res, o Bra sil tem
ca pa ci da de para au men tar sig ni fi ca ti va men te sua pro-
du ção de mel e de ri va dos, pro te gen do o meio am bi en -
te e ga ran tin do aos mé di os e pe que nos pro du to res
aces so a uma ati vi da de lu cra ti va e auto-sus ten tá vel.

Do ex pos to, por con si de rar que a api cul tu ra
deve fa zer par te da po lí ti ca agrí co la bra si le i ra, re co -
men da mos a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 689, de 1999.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te Jo nas Pi nhe i ro – Re-
la tor – He lo i sa He le na – Gil ber to Mes tri nho —
Fre i tas Neto — Pa u lo Har tung – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho —
José Co e lho – Bel lo Par ga — Pa u lo Sou to – Ro-
ber to Re quião – Anto nio Car los Jú ni or — Jef fer -
son Pé res – Ro me ro Jucá.
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PARECER Nº 74, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 122, de 2001,
de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, que
Insti tui o Dia Na ci o nal de Con tro le das
Infec ções Hos pi ta la res.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 122, de 2001, de
au to ria do Se na dor Tião Vi a na, ins ti tui o Dia Na ci o nal
de Con tro le das Infec ções Hos pi ta la res, a ser co me -
mo ra do anu al men te no dia 15 de maio, com o ob je ti vo 
de cons ci en ti zar au to ri da des sa ni tá ri as, di re to res de

hos pi ta is e tra ba lha do res de sa ú de so bre a im por tân -
cia do con tro le das in fec ções hos pi ta la res.

Dis põe, ain da, que, no Dia Na ci o nal e na se ma -
na que o con tém, o Mi nis té rio da Sa ú de e os ser vi ços
de sa ú de de sen vol vam cam pa nhas de co mu ni ca ção
so ci al e ações edu ca ti vas, com o ob je ti vo de au men -
tar a cons ciên cia pú bli ca so bre o pro ble ma re pre sen -
ta do pe las in fec ções hos pi ta la res e a ne ces si da de de
seu con tro le.

O pro je to de ve rá ser apre ci a do por esta Co mis -
são de Edu ca ção.

Encer ra do o pra zo re gi men tal, não re ce beu
emen das.

Não exis tem ou tras pro po si ções so bre esta ma-
té ria em tra mi ta ção nes ta Casa.
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II – Aná li se

Con cor da mos com o pro po si tor da ma té ria: as in-
fec ções hos pi ta la res são um im por tan te pro ble ma de sa-
ú de pú bli ca e a ma nu ten ção de pro gra mas de con tro le
des ses agra vos pe los nos sos hos pi ta is é uma exi gên cia
le gal. O apo io que es sas ações me re cem e es tão re ce -
ben do por par te de au to ri da des sa ni tá ri as, di re to res de
hos pi ta is e tra ba lha do res de sa ú de, no en tan to, de pen -
de, em gran de par te, do grau e da qua li da de da in for ma -
ção e da cons ciên cia des sas pes so as so bre a gra vi da de
do pro ble ma e a pos si bi li da de de re du zi-lo com o co nhe -
ci men to e a tec no lo gia dis po ní ve is.

Essa in for ma ção e cons ciên cia, por sua vez, po-
dem ser am pli a dos por meio de ações edu ca ti vas e de
co mu ni ca ção so ci al, para o que a ins ti tu i ção de um Dia
Na ci o nal des ti na do a elas po de rá con tri bu ir em mu i to.

A data es co lhi da, por si nal, é a mais ade qua da:
em 15 de maio de 1847, Phi lip Ignaz Sem mel we is, um
mé di co hún ga ro tra ba lhan do em Vi e na, ins ti tu iu, pela
pri me i ra vez, a obri ga to ri e da de de mé di cos e es tu -
dan tes de me di ci na la va rem as mãos em uma so lu -
ção com anti-sép ti co an tes de aten de rem às par tu ri -

en tes sob seus cu i da dos. Essa sim ples nor ma, nes se
sim ples ato, re sul tou numa re du ção enor me da mor-
ta li da de por fe bre pu er pe ral, na que la ma ter ni da de.

Trans cor ri dos mais de cen to e cin qüen ta anos,
ain da ne ces si ta mos atu ar no mes mo sen ti do.

Em re la ção à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de,
re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va, não há o que
obs tar.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela APROVAÇÃO
do Pro je to de Lei do Se na do nº 122, de 2001.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
 Ri car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re-
la tor – Wal deck Orne las – Mar lu ce Pin to – Fran-
ce li no Pe re i ra – Emí lia Fer nan des – Fre i tas Neto
– Be ní cio Sam pa io – Edu ar do Su plicy – Pe dro
Piva – Ma ria do Car mo Alves – Gil vam Bor ges –
Ge ral do Can di do – Arlin do Por to – Ma u ro Mi ran -
da – Ger son Ca ma ta – Álva ro Dias – Mo re i ra
Men des.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pa re -
ce res li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

Of.nº CE/71/2001

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

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 122 de 2001, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Tião Vi a na que, ”Insti-
tui o Dia Na ci o nal do Con tro le das Infec ções Hos pi ta -
la res.“

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

Of. nº CE/006/2002

Bra si lia, 19 de fe ve re i ro 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 162 de 2001, de au to ria
de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Tião Vi a na que,
”Insti tui a se ma na de 6 a 12 de agos to de 2002 como
a ”Se ma na da Re vo lu ção Acre a na“, em ho me na gem
ao trans cur so de seu cen te ná rio.“

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

Of. nº CE/007/2002

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re-

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos-
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sa Exce lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se-
na do nº 232 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor João Alber to Sou za que, ”Acres cen -
ta a alí nea i, ao ar ti go 38 da 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.“

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./CAE/90/01

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

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 re je i -
tou o Pro je to de Lei do Se na do nº 87, de 1999, que
”dis põe so bre as re ce i tas pro ve ni en tes das pri va ti za -
ções, al te ran do a Lei nº 9.491, de 9-9-97“; e o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 239, de 1999, que ”es ta be le -
ce a obri ga to ri e da de de apli ca ção de, no mí ni mo,
qua ren ta por cen to dos re cur sos ar re ca da dos em
mo e da cor ren te com a pri va ti za ção de em pre sas
con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela União em
pro gra mas so ci a is, al te ran do a Lei nº 9.491, de 9 de
se tem bro de 1997, que tra mi tam em con jun to, em
re u nião re a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den -
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF./CAE/92/01

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to
Inter no, 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 689, de1999, que
”al te ra o art. 25 da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, que ”dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la“, em re u -
nião re a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te,  – Lú cio Alcân ta ra, Pre si -
den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Ofí cio nº 158/01 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §
2º, do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a

Vos sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li -
za da nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 227 de
2001, de au to ria do Se na dor Ber nar do Ca bral que
”au to ri za a União a trans fe rir ao Ae ro clu be do Ama-
zo nas o do mí nio do bem imó vel a que se re fe re o
De cre to nº 78.511, de 30 de se tem bro de 1976“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Osmar Dias, Pre si den te em
exer cí cio da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os ex pe -
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, 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 87, de 1999 (tra mi tan -
do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
239, de 1999), 689, de 1999, 122, 162, 227 e 232, de
2001, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  So bre a
mesa ofí cio do Pri me i ro-Se cre tá rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos que será lido pelo 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 4, de 2002, de 26 do cor ren te, sub me ten do à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen-
da Cons ti tu ci o nal nº 32, a Me di da Pro vi só ria nº 9, de
2001, que dis põe so bre o alon ga men to de dí vi das ori gi -
ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as, apro-
va do por aque la Casa na for ma do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1, de 2002.

É a se guin te a ma té ria re ce bi da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do § 6º
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, o pra zo fi nal
de ses sen ta dias para apre ci a ção pelo Con gres so
Na ci o nal da Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001, que
aca ba de ser lida, en con tra-se es go ta do des de o dia
15 de de zem bro úl ti mo.

Escla re ce, ain da, que o pra zo de vi gên cia da re-
fe ri da Me di da Pro vi só ria ex pi rou no dia 17 do cor ren te 
e que, em bo ra o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos te nha pro mo vi do sua pror ro ga ção por mais ses-
sen ta dias, con for me pre ce i tua o § 7º do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, não res ta u ra
os pra zos de tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na-
ci o nal.

Ten do sido lida nes ta Casa na pre sen te ses são,
pas sa a ma té ria a obs tru ir a pa u ta do Se na do Fe de -
ral, até que se ul ti me sua vo ta ção. Assim sen do, a
Pre si dên cia, ou vi das as li de ran ças par ti dá ri as, in clu i -
rá a pro po si ção na Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe -
i ra, dia 5, com vis tas a que os tra ba lhos da Casa pos-
sam ter seu se gui men to nor mal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia in for ma às Srªs e aos Srs. Se na do res que os
avul sos da Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001, que, em
re gi me de ur gên cia, está agen da da para a pró xi ma
ter ça-fe i ra, en con tram-se dis tri bu í dos nas ban ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re tor no
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho,
por ces são do Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na por ces são do Se na dor Luiz Otá vio, em
sua cos tu me i ra de li ca de za. Apro ve i to para cum pri -
men tar o nos so novo Se na dor por San ta Ca ta ri na e a
fa mí lia ca ta ri nen se aqui pre sen te.

Sr. Pre si den te, o tema vi o lên cia está cha man do
a aten ção des ta Na ção. No meu Esta do, Mato Gros so
do Sul, te nho es cu ta do ci da dãos co muns, a po pu la -
ção. Se gun do as ava li a ções fe i tas pe los Con gres sis -
tas no País, com di ag nós ti cos os mais va ri a dos, cada
área en ten de se rem di fe ren tes as ca u sas da vi o lên -
cia.

Pen so, Srs. Se na do res, que a vi o lên cia, no nos-
so País, está no mes mo con tex to das di fi cul da des
que te mos na área de trans por tes, le van ta das por to-
dos di a ri a men te, no mes mo con tex to da den gue, das

que i xas con tra o Po der Ju di ciá rio. Ela é con se qüên cia 
da fal ta de fun ci o na men to das áre as res pon sá ve is
pelo se tor.

Qu a se não te mos no tí cia de cri mes he di on dos e
bár ba ros que não se jam pra ti ca dos por re in ci den tes e
fu gi ti vos das ca de i as do nos so País. Ve mos gran des
cri mes e se qües tros pra ti ca dos por cri mi no sos in ter -
na ci o na is, fu gi ti vos de ou tros lu ga res. E nós, aqui, es-
ta mos que ren do in ven tar so lu ções para aca bar com a
vi o lên cia: cri ar po lí ci as de um tipo, de ou tro.

Mi nha ava li a ção é que o fim da vi o lên cia de pen -
de de uma for ma ção de cons ciên cia da fa mí lia bra si -
le i ra, de fa zer mos um es for ço, como te nho afir ma do
des ta tri bu na, para me lho rar o fun ci o na men to da má-
qui na pú bli ca. Pre ci sa mos apri mo rar a Admi nis tra ção
Pu bli ca bra si le i ra. Está cla ro para mim, ho mem do in-
te ri or, que a gran de quan ti da de de cri mes está li ga da
mais à fal ta de fun ci o na men to do sis te ma car ce rá rio
do que ao por te de arma. Os ban di dos vi o len tos usam
as ar mas que bem en ten dem. Não há lei que au to ri ze
o ban di do a an dar ar ma do. Esta mos pre o cu pa dos
com a ven da de ar mas le ga is, como se ela ti ves se
gran de im por tân cia so bre a cri mi na li da de. As ar mas
que as fa mí li as usam têm uma in fluên cia ma i or na
ocor rên cia de aci den tes fa mi li a res, com cri an ças e
pes so as que pe gam ar mas e, por brin ca de i ra, por
des co nhe ci men to, ma tam ou tras pes so as. Mas o
ban di tis mo não está li ga do à ven da le gal de ar mas,
que po dem ser com pra das na fron te i ra en tre o Bra sil
e o Pa ra guai à von ta de. Quem qui ser pode ir lá e com-
prar a arma que de se jar.

Pen so que pre ci sa mos fa zer um es for ço, de
uma to ma da de cons ciên cia da fa mí lia bra si le i ra. O
Ju di ciá rio dis põe de me i os para jul gar com ma i or
ener gia, com me nos con des cen dên cia. Dis po mos de
me i os le ga is para com ba ter a cri mi na li da de. Pre ci sa -
mos fa zer do ta ção de mais re cur sos, sim, para apri-
mo rar o sis te ma pre si diá rio, o sis te ma de po li ci a men -
to, for mar uma cons ciên cia mais ade qua da. Qu an do a
po lí cia mata um su je i to qual quer, logo se fala em di re -
i tos hu ma nos, di zen do que a po lí cia é que é ban di da.
Os di re i tos hu ma nos são para os ban di dos, não para
a fa mí lia. Então essa é a po si ção que pen so que o
Con gres so Na ci o nal deve as su mir.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lú dio 
Co e lho, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma, pro fes sor no
as sun to.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Pro fes sor, não.
V. Exª, in fe liz men te, foi ví ti ma do cri me or ga ni za do e
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sabe a dor das ví ti mas de cri mi no sos des pu do ra dos,
sem res pe i to ao ci da dão, sem res pe i to à vida hu ma -
na. V. Exª sabe e fala com co nhe ci men to de ca u sa. Te-
nho sen ti do, nos úl ti mos tem pos, as afli ções de V. Exª,
que têm sido co e ren tes com o pen sa men to da so ci e -
da de, quan do se dis cu tem os pro ble mas da se gu ran -
ça e da vi o lên cia. A so ci e da de quer a di mi nu i ção e pu-
ni ção exem plar da que les que pra ti cam o cri me, sem
res pe i tar o ci da dão e a dig ni da de da vida hu ma na. Te-
mos leis de ma is, um es to que per ma nen te para pu nir
qual quer tipo de cri me. O que pre ci sa mos é di mi nu ir a
pos si bi li da de de be ne fí ci os para a ma lan dra gem,
para os cri mi no sos. O que be ne fi cia os que pra ti cam
cri mes deve ser ex clu í do da le gis la ção. V. Exª dis se
cla ra men te: quan do se mata um ban di do, to dos se
as sus tam, fi cam com ran ço do pas sa do. A po lí cia ma-
tou? Pelo amor de Deus, isso não pode acon te cer!
Em uma es tra da em São Pa u lo, uma bar re i ra po li ci al
foi ul tra pas sa da por qua dri lhe i ros se qües tra do res,
que en fren ta ram a po lí cia. No en tre ve i ro, cin co con de -
na dos fo ram mor tos numa ação le gí ti ma. Tudo fi cou
em si lên cio. Por quê? Por que a po lí cia ma tou cri mi no -
sos, que ten ta ram ma tar po li ci a is. Em uma ação de
bar re i ra pre vi a men te es ta be le ci da, a po lí cia con se -
guiu ser ven ce do ra nes se en tra ve. Esses po li ci a is,
que en fren ta ram, com a pró pria vida, ter rí ve is se-
qües tra do res, que ten ta ram des res pe i tar a lei, não
me re ce ri am elo gi os? Enquan to não se der dig ni da de
à fun ção po li ci al e achar que se deve in ves tir no ho-
mem de po lí cia, às ve zes, mu i to mais do que em ar-
ma men to e vi a tu ra, te re mos po li ci a is po lu in do a pró-
pria cons ciên cia, vin cu lan do-se à cor rup ção, que, in-
fe liz men te, cres ce no meio po li ci al pela de sa ten ção
dos Go ver na do res com os que, por vo ca ção, es co -
lhem essa pro fis são. Cum pri men to V. Exª e acho que
a Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca, em
boa hora ins ta la da, tem que re al men te pen sar no ho-
mem de po lí cia. E os Go ver na do res de vem es ti mu lar
a re ci cla gem e o co nhe ci men to téc ni co per ma nen tes,
di an te da evo lu ção do cri me. No en tan to, te mos fi ca do 
pa ra dos e per de re mos a guer ra sem pre, por que não
se tem co ra gem de en fren tar aque la or ga ni za ção cri-
mi no sa que está, ao lon go do tem po, im pon do um go-
ver no pa ra le lo.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. Estou de
acor do com o pen sa men to de V. Exª. Essa Co mis são
que está es tu dan do os 245 pro je tos de lei re fe ren tes
à área de se gu ran ça, na tu ral men te terá com pe tên cia
para re su mir isso em algo útil e prá ti co para a Na ção
bra si le i ra.

De ve mos apri mo rar os me i os exis ten tes para a
se gu ran ça do ci da dão. E a fa mí lia do nos so País tem
que co la bo rar com a Se gu ran ça, que, por sua vez,
pre ci sa ser par ce i ra da fa mí lia. Não po de mos ser co-
ni ven tes com ban di dos e com trans gres so res.

Em cer ta oca sião, há três ou qua tro anos, pre o -
cu pa do com isso, con vo quei uma con sul to ria do Se-
na do para ver se eu po de ria apre sen tar um pro je to de
lei dan do atri bu i ções mais am plas às For ças Arma-
das nes se se tor. Mas, a to dos os pon tos le van ta dos
por mim, ha via ob je ções cons ti tu ci o na is. Eu pen sa va
que se ria mu i to útil para o nos so País a re cri a ção da
fa i xa de fron te i ra em todo o ter ri tó rio seco bra si le i ro,
me nos no oce a no. Se criás se mos uma fa i xa de fron-
te i ra e dés se mos res pon sa bi li da de es pe cí fi ca para
nos sas For ças Arma das tra ba lha rem nes sa área, ali-
vi a ría mos mu i to as atri bu i ções da pró pria Po lí cia Fe-
de ral. Con tu do, o Con sul tor dis se-me que se ria in-
cons ti tu ci o nal. Há sem pre uma re sis tên cia enor me
para a cri a ção de qual quer nova atri bu i ção às For ças
Arma das.

Per gun tam-me mu i to se não está na hora de
dar mos mais atri bu i ções às For ças Arma das. Não se
tra ta ape nas do pris ma da se gu ran ça na ci o nal que
está sen do en fo ca do; nos sa Na ção, a Amé ri ca do Sul
como um todo não está ame a ça da de con fli to en tre
na ções; qua se to das as na ções da Amé ri ca do Sul es-
tão ame a ça das, sim, pela de sor dem e pelo des res pe -
i to à lei. Isso que está ocor ren do no Bra sil é mu i to su a -
ve per to do que está acon te cen do na Co lôm bia ou no
ter ri tó rio afri ca no.

Então, mais uma vez, in sis to no apri mo ra men to
dos ór gãos da Admi nis tra ção. Além dis so, o Po der Ju-
di ciá rio pre ci sa ser mais enér gi co na apli ca ção das
sen ten ças; eles têm me i os de jul gar, com mais ou me-
nos ener gia, sem trans gre dir a lei. Esse é o meu pen-
sa men to.

Srªs e Srs. Se na do res, que ro abor dar ou tro as-
sun to que re pu to da mais alta im por tân cia.

O Sr. Arlin do Por to (PTB  MG) – Se na dor Lú dio 
Co e lho, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB  MS) –
Ouço V. Exª, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB  MG) – Se na dor Lú dio 
Co e lho, V. Exª le van ta este tema, que me re ce ser dis-
cu ti do com pro fun di da de. Fico fe liz em po der ou vir a
ex pe riên cia de V. Exª, bem como o apar te pro fe ri do
pelo Se na dor Ro meu Tuma. Por de fe rên cia dos Co le -
gas mem bros da Co mis são, foi cons ti tu í do o Gru po V,
de Ações Pre ven ti vas, den tro da Co mis são Mis ta
Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca. Esta mos pre sen tes
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no ple ná rio os Se na do res Luiz Otá vio, Emi lia Fer nan -
des, Osmar Dias e eu, que re pre sen ta mos o Se na do
nes se gru po. Já ti ve mos uma re u nião em que se de fi -
ni ram al gu mas pri o ri da des e dis cu tiu-se a pa u ta, que
já es ta rá em an da men to na pró xi ma se ma na. E um
tema cuja dis cus são foi ini ci a da, sem que fos se de fi ni -
do pri o ri ta ri a men te, foi o do de sar ma men to ou a co-
mer ci a li za ção e por te de ar mas. Essa ques tão me re -
ce ser ava li a da. V. Exª, com a ex pe riên cia que tem, faz
al guns re gis tros, mas o que ob ser va mos no seio do
gru po – não é uma de fi ni ção cla ra e ob je ti va – é o sen-
ti men to da ne ces si da de de pu ni ções se ve ras para os
por ta do res de ar mas, es pe ci al men te as não re gis tra -
das. As es ta tís ti cas mos tram que, em 90% dos cri mes 
co me ti dos com arma de fogo, são uti li za das ar mas
clan des ti nas, não re gis tra das. Por isso, de fen de re -
mos que seja fe i to um ca das tro, um re gis tro com de fi -
ni ções, e o ci da dão de fato po de rá ter aces so à pro pri -
e da de de uma arma, não ao seu por te. Não po de mos
ima gi nar que o ci da dão ca mi nha rá pe las ruas por tan -
do uma arma, mas ela lhe ser vi rá como ins tru men to
de tran qüi li da de para sua fa mí lia, aten den do à ex pec -
ta ti va de se gu ran ça que ela pos sa re pre sen tar. Por
isso, cum pri men to V. Exª. Dis cu ti re mos esse tema
nos pró xi mos dias e es ta mos bus can do su ges tões.
No meu Esta do, tive a opor tu ni da de de vi si tar o Pre si -
den te do Tri bu nal de Jus ti ça, o Go ver na dor e o Pre si -
den te da OAB. Na pró xi ma se ma na, fa rei con ta to com
o Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça, bus can do sub sí di os e
in for ma ções. Re ce bi tam bém su ges tões da Po lí cia
Mi li tar, e al gu mas ações de ve rão ser im ple men ta das,
não ape nas no que se re fe re à co mer ci a li za ção e por-
te de ar mas, mas tam bém quan to à pre ven ção. E faço
um re gis tro que nos de i xa es tar re ci dos quan do se fala
em pre ven ção: sa be mos que cres ce, a cada dia, o
con tra ban do de ar mas; V. Exª con vi ve com esse fato e
re gis tra o que ocor re en tre o Pa ra guai e o Bra sil, vis to
que a fron te i ra da que le País es pa lha-se ao lon go do
Esta do de V. Exª. O con tra ban do de ar mas de alto ca-
li bre, pe sa das, ocor re ali a cada mo men to. Sen ti mos a
fra gi li da de do po li ci a men to por não con se guir con-
tê-lo. Ou tro pon to que nos cha ma a aten ção: ape sar
da quan ti da de de cri mes sob a res pon sa bi li da de da
Po lí cia Fe de ral, não te mos ne nhum pre sí dio fe de ral
em Mi nas Ge ra is. Assim, to dos os cri mi no sos são co-
lo ca dos no mes mo am bi en te, pro li fe ran do-se, con se -
qüen te men te, a vi o lên cia e a mar gi na li da de. Meus
cum pri men tos a V. Exª. Nes sa Co mis são, ao lado dos
nos sos Com pa nhe i ros do Se na do e da Câ ma ra, pro-
cu ra re mos dis cu tir e apre sen tar ao Con gres so Na ci o -
nal algo que pos sa ser vo ta do de acor do com a ex-
pec ta ti va da so ci e da de bra si le i ra, que cla ma por se-

gu ran ça e pela opor tu ni da de de vi ver em tran qüi li da -
de com a sua fa mí lia. Mu i to obri ga do, Se na dor.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB  MS)  Se-
na dor Arlin do Por to, o apar te de V. Exª con fir ma o
meu pen sa men to. V. Exª aca ba de di zer que fi cou
alar ma do com a ven da de ar mas pro i bi das. As ar mas
já são pro i bi das. Qual é a lei que será ela bo ra da para
pro i bir ban di do de usar arma pro i bi da? Essa é a per-
gun ta que faço. A lei atin gi rá o ci da dão co mum, mas
não atin gi rá o ban di do. Por isso con si de ro ne ces sá rio
vi a bi li zar mos ou tros me i os aos se to res de Se gu ran ça 
na ci o nal, para man ter pre sos es ses ban di dos. Qu a se
to das as no tí ci as de cri me são por re in ci dên cia.

O Sr. Arlin do Por to (PTB  MG) – Se na dor Lú dio 
Co e lho, deve ha ver ri gor no cum pri men to da lei; não
só pe nas se ve ras, mas es pe ci al men te ri gor no cum-
pri men to da lei. Não se pode per mi tir a pro li fe ra ção do
uso de ar mas sem re gis tro. Con tu do, não de ve mos
cri ar mais leis, mas, prin ci pal men te, au men tar as pe-
na li da des exis ten tes, im por pe na li da des mais pe sa -
das. E es pe ra mos que aque les a quem com pe te im-
ple men tar a pe na li da de pos sam cum prir o ob je ti vo da
lei.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Se na dor Arlin do Por to, no meu en ten di men to, não fal-
tam leis para co i bir a vi o lên cia, mas o cum pri men to da
lei.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Lú dio Co-
e lho?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Pois não, ilus tre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
diz que é pre ci so cum prir a lei. Em gran de par te, é
isso mes mo que fal ta. É ne ces sá rio cum prir o que já
exis te. Evi den te men te, va mos ofe re cer as fer ra men -
tas ne ces sá ri as para que o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio
pos sam agir para co i bir a vi o lên cia e a in se gu ran ça
que pas se i am por este País. O cum pri men to da lei
com ri gor é im por tan tís si mo. V. Exª vem hoje, as sim
como o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca fez on tem, ex-
por a sua pre o cu pa ção com a se gu ran ça no Bra sil.
Não há a me nor dú vi da de que de sar mar a po pu la -
ção, sem pri me i ro de sar mar os ban di dos, de nada
adi an ta. De sar mar os pais de fa mí lia, os ci da dãos, e
de i xar li vres os ban di dos não re sol ve. Te mos de de-
sar mar, como diz o Se na dor Iris Re zen de, Pre si den te
da Co mis são Mis ta, pri me i ro os ban di dos, para de po -
is de sar mar os ci da dãos, os pais de fa mí lia, que não
vão mais que rer an dar ar ma dos. A le gis la ção exis te,
e, evi den te men te, va mos ofe re cer os me ca nis mos
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que ain da fal tam. Mas te mos de agir com ri gor; pro cu -
rar iden ti fi car as ca u sas, o por quê da vi o lên cia; atu ar
nas es co las, vi san do co i bi-la; mu dar a cul tu ra, im plan -
tar a éti ca e pro cu rar ofe re cer con di ções às pes so as
de sem pre ga das, aos pais de fa mí lia, aos jo vens que
não têm aces so à uni ver si da de, aos que não têm re-
cur sos, pro cu rar ofe re cer um pou co de dig ni da de.
Nós, em con jun to, ha ve re mos de ofe re cer mais tran-
qüi li da de ao País. Por isso, cum pri men to V. Exª, Se na -
dor Lú dio Co e lho, quan do vem à tri bu na ex por essa
pre o cu pa ção ao Bra sil in te i ro.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Lú dio Co e lho?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Lú dio Co e lho, que ro cum pri men tar V. Exª por es-
tar tra zen do um tema pal pi tan te, mo men to so e de vi-
tal im por tân cia para o fu tu ro do Bra sil. De se ja mos um
País com mo e da es tá vel, com de sen vol vi men to sus-
ten ta do e com pers pec ti va de pro gres so e de cres ci -
men to eco nô mi co. Como pen sar nis so, como ima gi -
nar um ce ná rio fe liz e po si ti vo de de sen vol vi men to na-
ci o nal sem que haja se gu ran ça para os ci da dãos bra-
si le i ros, sem que haja tran qüi li da de para as fa mí li as,
para quem tra ba lha e pro duz? Eu ape nas to ca ria em
um pon to da fala de V. Exª, não para fa zer re pa ros ou
para ob je tar, mas para ex pres sar tam bém a mi nha
opi nião. Se na dor Lú dio Co e lho, nós cons ta ta mos
uma cer ta fra gi li da de do nos so sis te ma po li ci al. Nós
acre di ta mos – e isso no mais das ve zes é ver da de i ro
– que a nos sa Po lí cia, tan to a Po lí cia Mi li tar quan to a
Ci vil, nem sem pre tem a efi ciên cia e a am pli tu de de
al can ce que gos ta ría mos que ti ves se. Sem pre so mos
le va dos à ten ta ção de ima gi nar e de su por que, se
agre gás se mos ao sis te ma po li ci al todo o po de rio or-
ga ni za ci o nal e bé li co das For ças Arma das, isso in cor -
po ra ria um ma i or con tin gen te de ser vi do res pú bli cos
e de pes so as ha bi li ta das à se gu ran ça, para com ba ter
a vi o lên cia, o ban di tis mo e a cri mi na li da de no País. A
ex pe riên cia in ter na ci o nal e mes mo a ex pe riên cia bra-
si le i ra, no en tan to, apon tam para a di re ção con trá ria.
A Ma ri nha, a Ae ro náu ti ca e, prin ci pal men te, o Exér ci -
to não são for ças ha bi li ta das e pre pa ra das para
ações po li ci a is no âm bi to de co mu ni da des de ci da -
dãos. O seu tre i na men to e a sua edu ca ção mi li tar es-
tão num ou tro sen ti do e numa ou tra di re ção. Ge ral -
men te, mes mo com toda a boa von ta de com que as
For ças Arma das têm res pon di do às con vo ca ções fe i -
tas – lem bro-me de que isso acon te ceu no Go ver no

Ita mar Fran co , quan do o Exér ci to ten ta se in cor po rar
às for ças po li ci a is do País, nem sem pre o re sul ta do é
po si ti vo. Isso acon te ce por uma ra zão sim ples: o
Exér ci to não está ha bi li ta do, não está pre pa ra do para
isso. Re al men te, a se gu ran ça in ter na do País é uma
ques tão das for ças po li ci a is, da Po lí cia Fe de ral, das
Po lí ci as Ci vis e das Po lí ci as Mi li ta res dos Esta dos.
Tal vez seja o mo men to de pen sar mos, Se na dor Lú dio 
Co e lho, numa mu dan ça do mo de lo ins ti tu ci o nal do
nos so sis te ma de se gu ran ça in ter na. Apos ta mos mu i -
to nas ins ti tu i ções de re pres são e ima gi na mos que
toda a car ga da res pon sa bi li da de te nha de cair em
cima dos nos sos po li ci a is da Po lí cia Ci vil e da Po lí cia
Mi li tar. No en tan to, cada vez mais, no mun do – a
Ingla ter ra é um exem plo dis so , a se gu ran ça mais efi-
caz, mais per ma nen te, que mais re duz os ín di ces de
cri mi na li da de é aque la pra ti ca da com o en ga ja men to
da co mu ni da de. É aque la que, na mi cro fí si ca so ci al
do ba ir ro, da pe que na co mu ni da de, do pe que no Mu-
ni cí pio, en vol ve o ma i or nú me ro pos sí vel de ci da dãos
ci vis, que não exer ce rão ne nhu ma ati vi da de de re-
pres são e ne nhu ma ati vi da de po li ci al. Tra ta-se da
rede de in for ma ções que é ca paz de ser ge ra da pela
co mu ni da de. Sem essa rede de pro te ção in for ma ti va,
ne nhum mo de lo de se gu ran ça, nem mes mo a tri pli ca -
ção do nú me ro de po li ci a is mi li ta res nas ruas, re sol -
ve rá esse gra ve pro ble ma. Há co mu ni da des, ba ir ros,
áre as in te i ras em que a rede de in for ma ção é do mi na -
da exa ta men te por aque les que pra ti cam os cri mes. A
co mu ni da de pa cí fi ca, or de i ra, que obe de ce à lei, na
ver da de, é um gran de mo sa i co de in di ví du os iso la -
dos, de pes so as des vin cu la das en tre si, que não têm
sen ti do co mu ni tá rio na de fe sa de seus in te res ses. O
in te res se pri mor di al, ou seja, o in te res se mais bá si co
de uma co mu ni da de é a se gu ran ça dos ci da dãos –
ho mens, mu lhe res e cri an ças. Não sou mem bro da
Co mis são que está es tu dan do um pro je to de se gu -
ran ça para o País – meu Par ti do é mu i to pe que no
para ter as sen to nes sa Co mis são –, mas, per ten ces -
se eu a essa Co mis são, eu me vol ta ria para o es tu do
de um novo mo de lo ins ti tu ci o nal que cri as se es sas re-
des co mu ni tá ri as de in for ma ção e pro te ção por meio
de con se lhos mu ni ci pa is de se gu ran ça nas lo ca li da -
des. Qu an to me nor a lo ca li da de, quan to mais re du zi -
da a área em que esse sis te ma se or ga ni za, mais efi-
ci en te se tor na. Faço esse aden do não para con tes -
tar, mas para me so mar às ob ser va ções e ao ex ce len -
te dis cur so que faz V. Exª, Se na dor Lú dio Co e lho, a
quem agra de ço.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Não fal tam leis para co i bir a vi o lên cia, mas o cum pri -
men to da lei.
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O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Lú dio Co-
e lho?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Pois não, ilus tre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
diz que é pre ci so cum prir a lei. Em gran de par te, é
isso mes mo que fal ta. É ne ces sá rio cum prir o que já
exis te. Evi den te men te, va mos ofe re cer as fer ra men -
tas ne ces sá ri as para que o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio
pos sam agir para co i bir a vi o lên cia e a in se gu ran ça
que pas se i am por este País. O cum pri men to da lei
com ri gor é im por tan tís si mo. V. Exª vem hoje, as sim
como o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca fez on tem, ex-
por a sua pre o cu pa ção com a se gu ran ça no Bra sil.
Não há a me nor dú vi da de que de sar mar a po pu la -
ção, sem pri me i ro de sar mar os ban di dos, de nada
adi an ta. De sar mar os pais de fa mí lia, os ci da dãos, e
de i xar li vres os ban di dos não re sol ve. Te mos de de-
sar mar, como diz o Se na dor Iris Re zen de, Pre si den te
da Co mis são Mis ta, pri me i ro os ban di dos, para de po -
is de sar mar os ci da dãos, os pais de fa mí lia, que não
vão mais que rer an dar ar ma dos. A le gis la ção exis te,
e, evi den te men te, va mos ofe re cer os me ca nis mos
que ain da fal tam. Mas te mos de agir com ri gor; pro cu -
rar iden ti fi car as ca u sas, o por quê da vi o lên cia; atu ar
nas es co las, vi san do co i bi-la; mu dar a cul tu ra, im plan -
tar a éti ca e pro cu rar ofe re cer con di ções às pes so as
de sem pre ga das, aos pais de fa mí lia, aos jo vens que
não têm aces so à uni ver si da de, aos que não têm re-
cur sos, pro cu rar ofe re cer um pou co de dig ni da de.
Nós, em con jun to, ha ve re mos de ofe re cer mais tran-
qüi li da de ao País. Por isso, cum pri men to V. Exª, Se na -
dor Lú dio Co e lho, quan do vem à tri bu na ex por essa
pre o cu pa ção ao Bra sil in te i ro.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Lú dio Co e lho?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Lú dio Co e lho, que ro cum pri men tar V. Exª por es-
tar tra zen do um tema pal pi tan te, mo men to so e de vi-
tal im por tân cia para o fu tu ro do Bra sil. De se ja mos um
País com mo e da es tá vel, com de sen vol vi men to sus-
ten ta do e com pers pec ti va de pro gres so e de cres ci -
men to eco nô mi co. Como pen sar nis so, como ima gi -
nar um ce ná rio fe liz e po si ti vo de de sen vol vi men to na-
ci o nal sem que haja se gu ran ça para os ci da dãos bra-
si le i ros, sem que haja tran qüi li da de para as fa mí li as,

para quem tra ba lha e pro duz? Eu ape nas to ca ria em
um pon to da fala de V. Exª, não para fa zer re pa ros ou
para ob je tar, mas para ex pres sar tam bém a mi nha
opi nião. Se na dor Lú dio Co e lho, nós cons ta ta mos
uma cer ta fra gi li da de do nos so sis te ma po li ci al. Nós
acre di ta mos – e isso no mais das ve zes é ver da de i ro
– que a nos sa Po lí cia, tan to a Po lí cia Mi li tar quan to a
Ci vil, nem sem pre tem a efi ciên cia e a am pli tu de de
al can ce que gos ta ría mos que ti ves se. Sem pre so mos
le va dos à ten ta ção de ima gi nar e de su por que, se
agre gás se mos ao sis te ma po li ci al todo o po de rio or-
ga ni za ci o nal e bé li co das For ças Arma das, isso in cor -
po ra ria um ma i or con tin gen te de ser vi do res pú bli cos
e de pes so as ha bi li ta das à se gu ran ça, para com ba ter
a vi o lên cia, o ban di tis mo e a cri mi na li da de no País. A
ex pe riên cia in ter na ci o nal e mes mo a ex pe riên cia bra-
si le i ra, no en tan to, apon tam para a di re ção con trá ria.
A Ma ri nha, a Ae ro náu ti ca e, prin ci pal men te, o Exér ci -
to não são for ças ha bi li ta das e pre pa ra das para
ações po li ci a is no âm bi to de co mu ni da des de ci da -
dãos. O seu tre i na men to e a sua edu ca ção mi li tar es-
tão num ou tro sen ti do e numa ou tra di re ção. Ge ral -
men te, mes mo com toda a boa von ta de com que as
For ças Arma das têm res pon di do às con vo ca ções fe i -
tas – lem bro-me de que isso acon te ceu no Go ver no
Ita mar Fran co , quan do o Exér ci to ten ta se in cor po rar
às for ças po li ci a is do País, nem sem pre o re sul ta do é
po si ti vo. Isso acon te ce por uma ra zão sim ples: o
Exér ci to não está ha bi li ta do, não está pre pa ra do para
isso. Re al men te, a se gu ran ça in ter na do País é uma
ques tão das for ças po li ci a is, da Po lí cia Fe de ral, das
Po lí ci as Ci vis e das Po lí ci as Mi li ta res dos Esta dos.
Tal vez seja o mo men to de pen sar mos, Se na dor Lú dio 
Co e lho, numa mu dan ça do mo de lo ins ti tu ci o nal do
nos so sis te ma de se gu ran ça in ter na. Apos ta mos mu i -
to nas ins ti tu i ções de re pres são e ima gi na mos que
toda a car ga da res pon sa bi li da de te nha de cair em
cima dos nos sos po li ci a is da Po lí cia Ci vil e da Po lí cia
Mi li tar. No en tan to, cada vez mais, no mun do – a
Ingla ter ra é um exem plo dis so , a se gu ran ça mais efi-
caz, mais per ma nen te, que mais re duz os ín di ces de
cri mi na li da de é aque la pra ti ca da com o en ga ja men to
da co mu ni da de. É aque la que, na mi cro fí si ca so ci al
do ba ir ro, da pe que na co mu ni da de, do pe que no Mu-
ni cí pio, en vol ve o ma i or nú me ro pos sí vel de ci da dãos
ci vis, que não exer ce rão ne nhu ma ati vi da de de re-
pres são e ne nhu ma ati vi da de po li ci al. Tra ta-se da
rede de in for ma ções que é ca paz de ser ge ra da pela
co mu ni da de. Sem essa rede de pro te ção in for ma ti va,
ne nhum mo de lo de se gu ran ça, nem mes mo a tri pli ca -
ção do nú me ro de po li ci a is mi li ta res nas ruas, re sol -
ve rá esse gra ve pro ble ma. Há co mu ni da des, ba ir ros,
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áre as in te i ras em que a rede de in for ma ção é do mi na -
da exa ta men te por aque les que pra ti cam os cri mes. A
co mu ni da de pa cí fi ca, or de i ra, que obe de ce à lei, na
ver da de, é um gran de mo sa i co de in di ví du os iso la -
dos, de pes so as des vin cu la das en tre si, que não têm
sen ti do co mu ni tá rio na de fe sa de seus in te res ses. O
in te res se pri mor di al, ou seja, o in te res se mais bá si co
de uma co mu ni da de é a se gu ran ça dos ci da dãos –
ho mens, mu lhe res e cri an ças. Não sou mem bro da
Co mis são que está es tu dan do um pro je to de se gu -
ran ça para o País – meu Par ti do é mu i to pe que no
para ter as sen to nes sa Co mis são –, mas, per ten ces -
se eu a essa Co mis são, eu me vol ta ria para o es tu do
de um novo mo de lo ins ti tu ci o nal que cri as se es sas re-
des co mu ni tá ri as de in for ma ção e pro te ção por meio
de con se lhos mu ni ci pa is de se gu ran ça nas lo ca li da -
des. Qu an to me nor a lo ca li da de, quan to mais re du zi -
da a área em que esse sis te ma se or ga ni za, mais efi-
ci en te se tor na. Faço esse aden do não para con tes -
tar, mas para me so mar às ob ser va ções e ao ex ce len -
te dis cur so que faz V. Exª, Se na dor Lú dio Co e lho, a
quem agra de ço.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Se na dor José Fo ga ça, agra de ço a V.Exª o apar te que
se gue a mes ma li nha de ra ci o cí nio que eu es ta va a
apre sen tar. Não sei se V.Exª es ta va pre sen te quan do
afir mei ser ne ces sá ria a aju da da fa mí lia bra si le i ra
para me lho rar a se gu ran ça, tra ba lhan do jun to com os
ór gãos de se gu ran ça, não sen do co ni ven te com a
prá ti ca de atos que con tra ri em a lei. Não es tou de
acor do com V. Exª ape nas em um pon to: con si de ro
que as For ças Arma das es tão mais bem pre pa ra das
pro fis si o nal men te para se ade quar a um tra ba lho
des sa na tu re za se for cri a do e tre i na do um se tor na
cor po ra ção, pois de têm um qua dro de ní vel in te lec tu -
al e pro fis si o nal ca paz de se ade quar para au xi li ar a
se gu ran ça do nos so País. De qual quer ma ne i ra, to-
dos te mos a opor tu ni da de de ma ni fes tar nos sas opi-
niões e fa re mos isso quan do pu der mos. Agra de ço a
V. Exª o im por tan te apar te.

Eu en cer ro, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e -
lho, 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. Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du tra pela
Li de ran ça do Blo co, por vin te mi nu tos, para uma co-
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art.
14, in ci so II, alí nea ”b" do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na -
do res, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, na re u nião de on tem, fez uma aná li se bas tan te
pon de ra da, de sa pa i xo na da, sem le var em con si de ra -
ção in te res ses par ti dá ri os e sem fa zer con tas arit mé -
ti cas para ve ri fi car quem era mais ou me nos be ne fi ci -
a do ou pre ju di ca do nos Esta dos. Fez tudo isso para
to mar uma po si ção a res pe i to da de ci são do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral. Atu al men te, esse é o gran de as-
sun to po lí ti co no Bra sil, que, com cer te za, em vir tu de
das gran des re per cus sões, terá con se qüên ci as no
ple i to de ou tu bro des te ano.

Os mem bros da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, na sua to ta li da de, en ten de ram que a
po si ção de ve ria par tir do Se na do Fe de ral, do Con-
gres so Na ci o nal, como ins ti tu i ção, para des par ti da ri -
zar a dis cus são e re ti rá-la dos ca mi nhos mes qui nhos
dos in te res ses lo ca li za dos.

No iní cio, a pro pos ta apre sen ta da por mim era
no sen ti do de a Mesa do Se na do, con so an te sua
com pe tên cia cons ti tu ci o nal, apre sen tar uma Ação Di-
re ta de Incons ti tu ci o na li da de ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral con tra essa de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele-
i to ral. Os de ba tes pro lon ga ram-se. O Se na dor José
Fo ga ça, em sua pro po si ção, de for ma cor re ta, apon-
tou que a Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de, em-
bo ra pu des se vir a ser in ter pos ta pela Mesa do Se na -
do Fe de ral ou por qual quer Par ti do po lí ti co, de i xa va
nas mãos do Po der Ju di ciá rio a pa la vra fi nal a res pe i -
to des te as sun to. Enten de S. Exª que o úni co re mé dio
re al men te efi caz para a re so lu ção do pro ble ma se ria
a ela bo ra ção de uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci -
o nal. A par tir da in ter ven ção do Se na dor José Fo ga -
ça, to dos os Se na do res da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia con ver gi ram para esse en-
ten di men to, cri an do-se uma Co mis são para ela bo rar
uma pro pos ta. Tal pro po si ção foi apre sen ta da on tem,
en tre gue à Mesa do Se na do Fe de ral, com mais de 50
as si na tu ras. To dos os Lí de res pre sen tes na re u nião
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
tam bém no Ple ná rio ace na vam com a ne ces si da de e
a pos si bi li da de de que o Se na do Fe de ral pro pi ci as se
a agi li da de ne ces sá ria para a tra mi ta ção des sa
emen da cons ti tu ci o nal, a exem plo do que fez em ou-
tras oca siões; e eu cito como exem plo a vo ta ção, em
uma se ma na, no fim do ano pas sa do, de uma emen-
da cons ti tu ci o nal que li mi ta va o con ce i to de imu ni da -
de par la men tar.

A emen da foi apre sen ta da, e mar cou-se para
hoje uma re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

01250 Sex ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

FEVEREIRO 2002500    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ça e Ci da da nia para votá-la. O fato é que hoje o no ti -
ciá rio dos jor na is mos tra que há um po si ci o na men to
di fe ren te por par te de li de ran ças for ma is e tam bém
não-for ma is, mas im por tan tes, de di ver sos par ti dos
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Alguns di zem que não dá tem po; ou tros, que a
emen da cons ti tu ci o nal se ria um ca su ís mo; e há os
que não con se guem dis far çar a sa tis fa ção com a re-
so lu ção do TSE, por re sol ver pro ble mas re gi o na is ou
de in te res ses de can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, uti li zan do-se dos mais di ver sos ar gu men tos
para de to nar a pro pos ta.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, hoje, pon de rei so bre a ne ces si da de de uma re u -
nião, se ma na que vem, dos di ver sos lí de res par ti dá ri -
os no Se na do e na Câ ma ra, para de i xar mu i to bem
ex pli ci ta da a von ta de po lí ti ca do Con gres so Na ci o nal;
para es cla re cer se há ou não von ta de po lí ti ca por par-
te do Con gres so Na ci o nal no sen ti do de que a de ci -
são e a pa la vra fi nal so bre a ques tão de co li ga ção fi-
que em suas mãos ou se será re me ti da ao Po der Ju-
di ciá rio.

O fato é que, se não fi car de mons tra da a von ta -
de po lí ti ca por par te das li de ran ças na Câ ma ra dos
De pu ta dos, não adi an ta rá o Se na do vo tar essa PEC
em re gi me de ur gên cia, por que o pro ces so de tra mi -
ta ção de uma emen da cons ti tu ci o nal na Câ ma ra é
ain da mais de mo ra do que no Se na do. Na que la Casa,
a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção
vota a ad mis si bi li da de da pro pos ta e, a se guir, ins ta -
la-se uma co mis são es pe ci al para a sua tra mi ta ção,
abrin do-se um pra zo de dez ses sões para a apre sen -
ta ção de emen das e mais um pra zo de vá ri as ses-
sões para a vo ta ção na co mis são. Enten do, por tan to,
ser fun da men tal o es cla re ci men to da ques tão. 

O de ba te que de ve ria nor te ar o tema não de ve -
ria ser a quem fa vo re ce ou des fa vo re ce a me di da do
Tri bu nal, nem as con tas que es tão sen do fe i tas nes-
ses mo men tos pe los di ver sos par ti dos em to dos os
Esta dos para ve ri fi car se a emen da é cor re ta ou não.

O de ba te que de ve ria nor te ar o tema, e que, in-
fe liz men te, pa re ce es tar per me an do to dos os par ti -
dos em fun ção de in te res ses lo ca li za dos, é se en ten -
de mos que o for ta le ci men to dos par ti dos po lí ti cos
bra si le i ros será fe i to a par tir de uma tu te la do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

Qu e ro aqui abrir um pa rên te se para la men tar
uma de cla ra ção do Pre si den te da Re pú bli ca no ex te -
ri or. O nos so Pre si den te é uma pes soa mu i to in te li -
gen te e faz de cla ra ções bri lhan tes, in de pen den te -
men te de con cor dar mos ou não com elas, mas sem-
pre que vai ao ex te ri or diz uma bo ba gem. Ele dis se

que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ini ci ou uma re for ma
po lí ti ca. Como se fos se ta re fa do TSE fa zer re for ma
po lí ti ca no País; como se fos se jus ti fi ca ti va pla u sí vel o
Con gres so Na ci o nal não ter fe i to a re for ma po lí ti ca e
isso sig ni fi cas se uma au to ri za ção para que o Tri bu nal
a fi zes se. Aliás, sur pre en de-me que o Mi nis tro Nel son 
Jo bim, que quan do De pu ta do cri ti ca va a Opo si ção di-
zen do que essa, sem pre que re cor ria aos tri bu na is,
ten ta va ju ris di ci o nar a po lí ti ca, após de i xar o Par la -
men to e ocu par o car go de Mi nis tro do Tri bu nal, seja o
pri me i ro a de fen der que a po lí ti ca seja ju ris di ci o na da.

O que de ve ria es tar nor te an do essa dis cus são é
a cons ta ta ção de que a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral for ta le ce rá os par ti dos po lí ti cos, que esse
dis cur so é uma fa lá cia. Mes mo abs tra in do aqui lo a
que me re fe ri an te ri or men te de que o for ta le ci men to
não pode se dar a par tir de um ato de tu te la do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, o fato é que, mes mo com essa
tu te la, a de ci são não sig ni fi ca rá for ta le ci men to de
par ti do po lí ti co. Ao con trá rio, in cen ti va rá o co mér cio
de le gen das e a fi gu ra es pú ria do can di da to la ran ja
aqui ou aco lá, es ta be le cen do uma si tu a ção em que
os par ti dos po lí ti cos que não pos su am can di da to a
pre si den te da Re pú bli ca se rão in cen ti va dos a não fa-
zer co li ga ção na ele i ção na ci o nal e fi ca rem li vres para
fa zer co li ga ções em seus Esta dos. Na ver da de, essa
re so lu ção que está sen do apre sen ta da er ra da men te
como um for ta le ci men to dos par ti dos po lí ti cos vai
con tri bu ir para esse ain da ma i or es fa ce la men to.

Alguns di zem, in clu si ve meu pró prio com pa nhe -
i ro de par ti do Wal ter Pi nhe i ro, que a emen da cons ti tu -
ci o nal se ria um ca su ís mo. Ora, ca su ís mo é se in tro -
du zi rem re gras di fe ren tes da que las que já es ta vam
sen do co nhe ci das e aca ta das por to dos num tem po
in fe ri or a um ano. Essa emen da cons ti tu ci o nal, na ver-
da de, visa re vo gar um ca su ís mo do TSE e res ta be le -
cer as re gras que to dos nós já co nhe ce mos e que
nor te i am to das as con ver sas nos di ver sos Esta dos. 

Mas, in fe liz men te, mi nhas com pa nhe i ras e
meus com pa nhe i ros, o que es ta mos ven do na ver da -
de é mu i to dis cur so da boca para fora, mu i ta gen te
con de nan do a me di da, mas re go zi jan do-se in ter na -
men te, seja por que a me di da vai im pe dir o de ba te po-
lí ti co em ter mos de ali an ças pela de ci são do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral; seja por que a me di da fa vo re ce rá
par ti dos, can di da tos a de pu ta do, a go ver na dor; seja
por que a me di da be ne fi ci a rá esse ou aque le can di da -
to a pre si den te da Re pú bli ca. O Tri bu nal Su pe ri or Ele-
i to ral de for ma ne nhu ma po de ria es tar exer cen do a
sua tu te la so bre um as sun to que, mal ou bem, foi dis-
cu ti do no Con gres so, foi de li be ra do nes sa di re ção e
foi apli ca do nas ele i ções de 1998. Essa lei que re ge rá
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as ele i ções de 2002 não é uma lei nova. É a mes ma
que va leu para 1998, quan do hou ve co li ga ções di fe -
ren tes no âm bi to fe de ral e es ta du al e nin guém con-
tes tou! E mes mo que o tri bu nal pos sa ter ra zões do
pon to de vis ta es tri ta men te ju rí di co para di zer que
essa não é uma mu dan ça na le gis la ção, é uma mu-
dan ça nas re gras do jogo. Esta be le ce-se uma tu te la
por par te do tri bu nal em re la ção àqui lo que de ve ria
ser um as sun to in ter no dos di ver sos par ti dos.

Se ria ide al, sim, que ti vés se mos ali an ças na ci o -
na is e igua is em to dos os Esta dos, em todo o País.
Aliás, isso se ria jus ti fi cá vel se ti vés se mos ele i ções
para pre si den te da Re pú bli ca, de pu ta do fe de ral e se-
na dor num ano – por tan to ele i ções na ci o na is; e aí se
po de ria es ta be le cer a ne ces si da de de uma mes ma
ali an ça, já que es ta ría mos ele gen do pre si den te e a
sua ban ca da, a ban ca da de ace i ta ção ou não no Con-
gres so Na ci o nal –, e em ou tro ano ele i ções es ta du a is. 
Vi ve mos em uma Fe de ra ção, e as re la ções de po der
nos Esta dos mu i tas ve zes são di fe ren ci a das em re la -
ção à União até por que se exis tem na pró pria es tru tu -
ra de par ti dos di re tó ri os na ci o nal e es ta du a is é por-
que se re co nhe ce que há es pe ci fi ci da des em cada
Esta do que de vem ser le va das em con si de ra ção pe-
los di ver sos di re tó ri os.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, é uma pena que essa dis-
cus são se faça sem que te nha mos mu i ta cla re za de
como va mos re sol vê-la. Em fun ção da pre mên cia do
tem po, tal vez te nha mos que tra ba lhar, pelo me nos
nós do PPS – es tou ima gi nan do isso –, em duas ver-
ten tes: uma, apo i an do qual quer me di da que se dis cu -
ta in clu si ve no Ju di ciá rio a efi cá cia e a vi gên cia des sa
re so lu ção. Ou tra, as su min do que pode não ha ver mu-
dan ça, ela ob je ti va men te re gu la men te as ele i ções, e
te re mos que a ela nos su bor di nar. E o PPS en tão com
a fren te tra ba lhis ta, PDT e PTB, terá que dis cu tir
como an da re mos nos Esta dos, ten tan do re pli car essa
ali an ça na ci o nal nas Uni da des da Fe de ra ção bra si le i -
ra. Mas a dis cus são é im por tan te no sen ti do de ver-
mos como a so ci e da de bra si le i ra é au to ri tá ria. Ela
cor res pon de, in clu si ve, àqui lo que se diz: o es cra vis -
mo só ocor reu por que os que eram es cra vos ad mi ti -
am a ide o lo gia do mi nan te. O au to ri ta ris mo só exis te
por que a so ci e da de toda ad mi te esse au to ri ta ris mo e
acha que é bom. Ela não con se gue per ce ber que a li-
ber da de não é só a li ber da de in di vi du al. A li ber da de
dos par ti dos, a li ber da de das for ças po lí ti cas, a li ber -

da de da so ci e da de ci vil fica ma ni e ta da por uma de ci -
são de sete ju í zes que in ter pre tam a lei equi vo ca da -
men te por que não há Se na dor em cir cuns cri ção na ci -
o nal; os De pu ta dos Fe de ra is tam bém são de cir cuns -
cri ção es ta du al, não há De pu ta do Fe de ral na ci o nal.
As de fi ni ções se dão na cir cuns cri ção ele i to ral que
são os Esta dos. E é isto que a lei de ter mi na: a vin cu la -
ção, na ma jo ri tá ria, de ve rá ter co e rên cia com a pro-
por ci o nal. Não há uma ele i ção na ci o nal nem para De-
pu ta do, nem para Se na dor, mas há a dos Esta dos.
Tra ta-se de uma ex tra po la ção. É evi den te que o Tri bu -
nal in va diu uma se a ra que não era sua. Com pe tên cia
de re gu lar uma ele i ção ele tem, mas de cri ar uma
nova nor ma, uma nova lei, é cla ro que não tem. Esta-
mos com di fi cul da des. O au to ri ta ris mo está tão pre-
sen te que é fá cil en con trar na so ci e da de aque les que
di zem: ”Va mos dar co e rên cia aos par ti dos“. Re cor -
do-me – e se ria bom que to dos tam bém ti ves sem me-
mó ria dis so – que pas sa mos 20 anos numa di ta du ra
que di zia só po der ha ver dois par ti dos no País. Cri-
ou-se uma lei de fi de li da de, que, num pri me i ro mo-
men to, caiu por que a vida é mu i to mais for te do que
es sas im po si ções. No mo men to em que avan çou, a
so ci e da de bra si le i ra der ro tou a di ta du ra na vin cu la -
ção do pa co te de abril. E, mais ain da, o co lé gio ele i to -
ral e a fi de li da de par ti dá ria para ele ger e re pro du zir a
di ta du ra foi por nós der ro ta dos, por que a vida der ro -
tou a di ta du ra. Lem bro a quem ima gi nar que pode in-
ven tar um ca su ís mo e com isso se be ne fi ci ar que,
num re gi me de mo crá ti co, isso pode vi rar bu me ran gue 
por que a vida lá fora é mu i to mais for te do que as idéi-
as de bem-in ten ci o na dos ou mal-in ten ci o na dos ju í -
zes ou de li de ran ças po lí ti cas que pen sam po der com
isso be ne fi ci ar-se. Isso é uma im per ti nên cia! O Bra sil
não é ho mo gê neo. Não se pode pen sar que um Esta-
do in dus tri al, ur ba no como São Pa u lo tem a mes ma
re a li da de po lí ti ca de um Esta do agrí co la do Nor te do
País. For ças po lí ti cas que lá es tão jun tas mu i tas ve-
zes es tão se pa ra das num Esta do in dus tri al mais
avan ça do. É nor mal que isso ocor ra. Deve ha ver to le -
rân cia de mo crá ti ca pelo plu ra lis mo e pela re a li da de,
que é mu i to mais com ple xa do que al guém ima gi nar
que, num es que ma, im por de cima para ba i xo o que o
Bra sil tem que pen sar é o que está cor re to. Não! Não
se ria im por tan te ter mos a re bel dia de di zer que não
po de mos en ges sar este País, que é mu i to mais com-
ple xo do que pen sa a vã fi lo so fia de sete ju í zes de um
Tri bu nal qual quer de Bra sí lia? Nós, do PPS, não se re -
mos nem pre ju di ca dos por essa de ci são. Tal vez, den-
tre os par ti dos po lí ti cos e os can di da tos, se ja mos os
mais bem ins tru men ta li za dos para en fren tar essa re-
a li da de, por que já tí nha mos uma ali an ça na ci o nal,
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não es ta mos em bus ca de ali an ças. No en tan to, por
prin cí pio, como de mo cra ta que sou, po si ci o no-me
con tra essa de ci são, mes mo que be ne fi ci a do pos sa
ser. Até por que sei mu i to bem que, pelo be ne fí cio vin-
do de ca su ís mo, no fi nal to dos va mos pa gar, e a con ta 
é amar ga. Assim, so li da ri zo-me com V. Exª. É im por -
tan te ana li sar po li ti ca men te e apren der que não se
pode en ges sar, im pe dir o plu ra lis mo de mo crá ti co de
uma so ci e da de como, in clu si ve, a que nós pre ten de -
mos. Esta Casa dis cu tiu a pro i bi ção de co li ga ção, a
ques tão do do mi cí lio e da fi li a ção. Esta be le ceu uma
fi li a ção de um ano an tes das ele i ções, sem que a so-
ci e da de per ce bes se, por exem plo, que no dia 6 de ou-
tu bro de 2001 es tá va mos de fi nin do quem po de ria
par ti ci par da ele i ção de 2002. Está va mos ali cas san -
do apro xi ma da men te 110 mi lhões de bra si le i ros, que
não eram fi li a dos a ne nhum par ti do até o dia 6 de ou-
tu bro e que ago ra não po dem mais se fi li ar para ser
can di da tos por que fo ram cas sa dos no seu di re i to. E
ain da di ze mos que isso é de mo crá ti co. É esse au to ri -
ta ris mo da so ci e da de que está na raiz des sa de ci são
dos ju í zes que acre di tam que po dem, eles, subs ti tu ir
o plu ra lis mo, a di ver si da de, a in di vi du a li da de que
cada um de nós, na nos sa cons ciên cia, tem de ter ao
vo tar, e a au to no mia dos par ti dos, que são en ti da des
de di re i to pri va do e, por tan to, não po dem ser tu te la -
dos por quem quer que seja. Tudo isso está em jogo.
Infe liz men te, não te mos ca pa ci da de de dis cu tir o as-
sun to fa cil men te por que a so ci e da de bra si le i ra é im-
preg na da de au to ri ta ris mo e gran de par te dela está,
in clu si ve apla u din do essa de ci são.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, V. Exª me con ce de um apar-
te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Ouço V. Exª e de po is fa rei um co men tá rio em
con jun to so bre os dois apar tes.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra. V. Exª traz a
esta Casa um de ba te que é mo men to so, tal vez o mais
atu al que de ve mos fa zer, por que está em jogo, como
dis se o Se na dor Ro ber to Fre i re, um prin cí pio – mais
do que um prin cí pio de ca rá ter po lí ti co – cons ti tu ci o -
nal. A in for ma ção que se tem pe los jor na is e as ses so -
ri as que acom pa nha ram a de ci são do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral é a de que a de ci são foi to ma da com
base no que diz a Cons ti tu i ção e não na Lei Ele i to ral,
que, aliás, não tem se quer um só ele men to, por mí ni -
mo que seja, não há ne nhu ma base que pos sa as se -
gu rar a con clu são de que as ali an ças fe i tas em âm bi to 

na ci o nal têm que se re pro du zir com pul so ri a men te em
âm bi to es ta du al. V. Exª já de mons trou isso, o Se na dor 
Ro ber to Fre i re aca ba de fa zer tam bém uma de mons -
tra ção que é ine quí vo ca, que não de i xa pe dra so bre
pe dra. Não há, na ci o nal men te, co li ga ção pro por ci o -
nal; por tan to, não pode ha ver a mes ma vin cu la ção em
âm bi to es ta du al. Ou seja, a de ci são to ma da pelo Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral ba se ou-se no art. 17, in ci so I,
da Cons ti tu i ção, que dis põe que os par ti dos de vem
ter ca rá ter na ci o nal. Sa be mos, to da via, que esta ex-
pres são ”ca rá ter na ci o nal“ sig ni fi ca que os par ti dos
de vem ter uma fi si o no mia na ci o nal, ou seja, de vem
es tar pre sen tes em todo o ter ri tó rio na ci o nal, ter uma
exis tên cia le gal que se ex pres se em todo o ter ri tó rio
bra si le i ro ou, con for me diz a Lei Orgâ ni ca dos Par ti -
dos Po lí ti cos, de vem ter os seus di re tó ri os re gi o na is
re gis tra dos em pelo me nos nove Esta dos para po der
cons ti tu ir o di re tó rio na ci o nal. Essa é a in ten ção, essa
é a na tu re za da ex pres são ”ca rá ter na ci o nal“. Ago ra,
ima gi ne-se que o fato de um par ti do ter ca rá ter na ci o -
nal sig ni fi ca um en ges sa men to ver ti cal de cima a ba i -
xo, da qui até a eter ni da de. Isso é des co nhe cer o di na -
mis mo da his tó ria, da so ci e da de, das po pu la ções e o
pró prio di na mis mo his tó ri co dos par ti dos. Então, a in-
ter pre ta ção que sem pre de mos à Cons ti tu i ção de que
aos par ti dos cabe uma in te i ra au to no mia para de ci dir
seus es ta tu tos, sua or ga ni za ção, sua es tru tu ra e, ob-
vi a men te, o seu des ti no ele i to ral, pa re ce ago ra que,
com essa re so lu ção do TSE, isso não es ta va tão cla-
ro, tão ex plí ci to as sim. Pro pu se mos, en tão, como V.
Exª já ci tou no pro nun ci a men to, a emen da cons ti tu ci -
o nal, que já está sen do sub me ti da à apre ci a ção da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Há
quem diga que isso tam bém se ria um ca su ís mo. Veja
bem: a Cons ti tu i ção tem uma vi gên cia de 14 anos.
Nes se pe río do, vi go rou o prin cí pio da li ber da de de
op ção, da li ber da de de es co lha dos cri té ri os de co li -
ga ção. Su pri mir essa li ber da de é ca su ís mo, é re al -
men te mu dar a re gra do jogo. O que es ta mos fa zen do
na emen da cons ti tu ci o nal, o que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia está pre ten den do,
pra ti ca men te na sua to ta li da de, é ten tar man ter a re-
gra do jogo, re gra que vi go rou por 14 anos, em bo ra só
ti vés se mos ele i ção pre si den ci al di re ta que co in ci dis -
se com as ele i ções es ta du a is em 1994. A ele i ção de
1989, que ele geu o Pre si den te Fer nan do Col lor, não
era con co mi tan te com os Esta dos. Por tan to, a pri me i -
ra foi em 1994. De qual quer ma ne i ra, são 14 anos.
Qu e re mos as se gu rar a per ma nên cia e a con ti nu i da de 
des sa re gra do jogo. Te nho im pres são, Se na dor, de
que há ou tro equí vo co em su por que uni for mi da de
par ti dá ria de pen da tão-so men te do epi só dio ele i to ral, 
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ou seja, uma cir cuns tân cia ele i to ral deve ser trans for -
ma da em ca mi sa-de-for ça para obri gar os par ti dos a
se rem co e ren tes. Du ran te qua tro anos, nas suas ati vi -
da des par la men ta res e ge ra is, os par ti dos po dem-se
trans for mar em bi ru tas de ae ro por to, po dem ir aon de
qui se rem sem pro ble ma. Na ele i ção, têm que es tar
em ba i xo de uma ca mi sa-de-for ça rí gi da, que não per-
mi te ne nhu ma fle xi bi li da de. Estou, da mes ma for ma
que o Se na dor Ro ber to Fre i re, nes sa po si ção sim-
ples men te em de fe sa de prin cí pio. No meu Esta do, a
co li ga ção que está sen do fe i ta na ci o nal men te é aque-
la que in te res sa ao meu Esta do, do pon to de vis ta do
meu Par ti do. Por tan to, não me afe tam pes so al men te
a co li ga ção na ci o nal e a co li ga ção re gi o nal. Ape nas
acre di to que, por uma ques tão de prin cí pio, a li ber da -
de, o di re i to que têm os par ti dos à sua au to no mia de-
vem ser pre ser va do na Cons ti tu i ção. Se o TSE en ten -
deu que isso não es ta va tão cla ro, va mos de i xar isso
cla ro e ex plí ci to, como de ve ria ser. Obri ga do a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Coê lho) – Assu min -
do a Pre si dên cia dos tra ba lhos, lem bro ao Se na dor
José Edu ar do Du tra que o seu tem po já está es go ta -
do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con clu in do, Sr. Pre si den te, em li nhas ge ra is,
con cor do ple na men te com os dois apar te an tes. O Se-
na dor José Fo ga ça lem bra bem ou tra ques tão: a lei
que es ta be le ceu as re gras para a ele i ção de 1994 não
foi a mes ma em 1998. Espe ci fi ca men te, com re la ção
à ques tão da co li ga ção, o prin cí pio foi exa ta men te o
mes mo. Em 1994 pre do mi na vam as co li ga ções na ci -
o na is que não se re pe ti ram nas ele i ções es ta du a is.
Em Ser gi pe, por exem plo, em 1994, em um pa lan que
es ta vam dois can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
Le o nel Bri zo la e Lula.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Nós ti-
ve mos isso em Per nam bu co, quan do fui ele i to Se na -
dor. O meu com pa nhe i ro na cha pa com o Go ver na dor 
Mi guel Arra es era Arman do Mon te i ro, de fen den do Le-
o nel Bri zo la. Eu, à épo ca, den tro da Fren te Bra sil Po-
pu lar, de fen dia a can di da tu ra de Lula, em 1994. Em
1998, em al guns Esta dos ti ve mos Ciro Go mes e Lula.
Em Mato Gros so do Sul, Zeca do PT.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Exa to. O que con fir ma e dá em ba sa men to para
essa di fe ren ça de co li ga ção nos âm bi tos na ci o nal e
es ta du al não é a atu al Lei Ele i to ral, e sim a Cons ti tu i -
ção, como já dis se o Se na dor José Fo ga ça.

Con cor do ple na men te, por tan to, que a emen da
cons ti tu ci o nal ou qual quer ou tro ins tru men to ju rí di co
que ve nha mos a de sen vol ver no Con gres so Na ci o nal
visa a res ta be le cer as re gras an te ri o res, que eram do
co nhe ci men to e ace i ta por to dos. Por tan to, não é ca-
su ís mo. Isso visa a res ta be le cer e re vo gar um ca su ís -
mo que foi in tro du zi do pelo TSE.

Sr. Pre si den te, eu pre ten dia en trar em uma ou-
tra li nha do meu pro nun ci a men to, mas não vou po der
de sen vol vê-la em fun ção do tem po. Vol ta rei à tri bu na
para fazê-lo. Tal vez essa me di da to ma da pelo TSE
pos sa con tri bu ir para que os Par ti dos ve nham a ca mi -
nhar nes sa di re ção. Eu me so cor ro, tam bém, de par te
do pro nun ci a men to fi nal do Se na dor José Fo ga ça. É
ver da de que nos Esta dos se tem uma prá ti ca par ti dá -
ria, du ran te 4 anos, que não pode ser re vo ga da ape-
nas por que há o ins ti tu to da ele i ção. Não é pos sí vel
que um can di da to, um par ti do que du ran te 4 anos se
ali nhou, cri ti cou um go ver no ou es te ve ao lado dele,
de re pen te, ar ti fi ci al men te, seja co lo ca do no mes mo
ba la io por que hou ve uma im po si ção ele i to ral.

Mas usan do esse ar gu men to, eu pre ten do fa zer
um pro nun ci a men to – que ro so men te adi an tá-lo aqui
– do pon to de vis ta po lí ti co. Acre di to ser exa ta men te
esta con vi vên cia ao lon go de 4 anos en tre par ti dos
po lí ti cos ou ao lon go de uma his tó ria, é o que apon ta
para a ne ces si da de – se não con clu si va –, nes se mo-
men to, que não é em fun ção da de ci são do TSE, mas
pode ser fa ci li ta da pela ade são do TSE, que apon ta
para a ne ces si da de dos Par ti dos de Opo si ção com
seus di ver sos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, do PPS, do PSB, do PT e de ou tros Par ti dos. Le-
van do em con si de ra ção essa tra je tó ria no Con gres so
Na ci o nal nes ses qua tro anos, onde nós es ti ve mos
jun tos, onde nós, no Se na do, du ran te mais de qua tro
ano for ma mos um Blo co com o PT, o PDT, o PSB, o
PPS. Por tan to, ti ve mos his tó ri as con jun tas ao lon go
des se pe río do. Na Câ ma ra, em bo ra o Blo co não te-
nha se for ma do for mal men te, mas ele atua de for ma
co e ren te, com di ver gên ci as aqui e aco lá, mas que de-
mons tra que os pro je tos po lí ti cos e os pro gra mas po-
lí ti cos des ses can di da tos que ci tei têm di ver gên ci as,
mas há mu i to mais con ver gên ci as do que di ver gên ci -
as. E, por tan to, não tem sen ti do nós con ti nu ar mos
nes sa be li ge rân cia en tre os di ver sos can di da tos da
Opo si ção, como se o ini mi go prin ci pal, o ad ver sá rio
prin ci pal es te ja en tre nós, na fal sa ima gi na ção de que
o Go ver no é fra co – as ou tras pes qui sas vêm de-
mons tran do que não é – e que se ria pos sí vel até ter-
mos dois can di da tos de Opo si ção no se gun do tur no,
quan do nós sa be mos que isso não é ver da de.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Com mu i to pra zer, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Se rei mu i to bre ve, Sr. Pre si den te, aten den do ao ape lo 
que V. Exª já fez ao ora dor. Eu não po dia de i xar de
ma ni fes tar o meu re go zi jo, o meu an se io. Espe ro an si -
o so o novo pro nun ci a men to do Se na dor José Edu ar -
do Du tra nes sa li nha que con si de ro mais fér til e de
mais fá cil en ten di men to da po pu la ção, da opi nião pú-
bli ca, do País. A po pu la ção re al men te tem di fi cul da de
para en ten der os pon tos de vis ta que são es pe ci a li za -
dos, di ga mos as sim, por par te da clas se po lí ti ca, a
res pe i to do com por ta men to dos Par ti dos. O que a opi-
nião pú bli ca com pre en de é exa ta men te o com por ta -
men to dos Par ti dos ao lon go da tra je tó ria, não ape-
nas ele i to ral, mas ao lon go dos anos de em ba te, de
atu a ção dos seus re pre sen tan tes na Câ ma ra dos De-
pu ta dos e no Se na do Fe de ral. E esse com por ta men to 
apon ta para uma uni da de, que é uma exi gên cia da
po pu la ção, a qual al me ja que se unam os Par ti dos
que as su mi ram po si ção con trá ria ao Go ver no por
con de na rem a po lí ti ca ne o li be ral, os Par ti dos que ob-
ti ve ram vi tó ri as ex pres si vas em vá ri os Esta dos, no
Rio de Ja ne i ro, no Rio Gran de do Sul, no Ama pá, no
Acre, em Ala go as, Mato Gros so do Sul, exa ta men te
por for ça des sa con ver gên cia po lí ti ca num mo men to
ele i to ral, con fir man do as suas po si ções ao lon go das
atu a ções du ran te os go ver nos. Expres so o meu re go -
zi jo, a mi nha con cor dân cia com as con si de ra ções de
V. Exª e, so bre tu do, com a ex pres são fi nal do seu pro-
nun ci a men to, que pro me te ser um dis cur so es pe ci al
que o tema me re ce e que é ex tre ma men te opor tu no,
mais opor tu no do que nun ca. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
Inclu si ve um pro nun ci a men to re cen te de V. Exª que
con tou com o meu apar te foi an te ri or à de li be ra ção do
TSE. Por tan to, o nos so po si ci o na men to não se deve a
essa de li be ra ção. Mas é pos sí vel que ela ve nha a are-
jar as men tes de to dos nós, que fa ze mos par te des-
ses Par ti dos, para que pos sa mos agir nes sa di re ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con clu i rei 
in sis tin do que é ne ces sá ria uma re u nião, na se ma na
que vem, en tre Lí de res do Se na do e Câ ma ra, para
que se ex pli ci te o po si ci o na men to, par ti cu lar men te da
Câ ma ra, em re la ção à emen da cons ti tu ci o nal apre-
sen ta da no Se na do, por que, se não hou ver von ta de
po lí ti ca por par te da Câ ma ra dos De pu ta dos no sen ti -
do de vê-la apro va da em tem po há bil, não ha ve rá ne-
nhum sen ti do em abre vi ar mos os pra zos de tra mi ta -

ção des ta emen da no Se na do, o que será la men tá vel. 
Mas, aca ba rá pre va le cen do a tu te la do TSE so bre
toda a so ci e da de bra si le i ra, como já dis se o Se na dor
Ro ber to Fre i re.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, 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. José
Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (José Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to, pela Li de -
ran ça do PTB.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí-
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
gos ta ria de, ra pi da men te, fa zer ape nas um re gis tro.
Nós ti ve mos na Ordem do Dia a apro va ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 184/2000, de mi nha au to ria, re la -
ta do pelo Se na dor Val mir Ama ral, apro va do pelo Ple-
ná rio, no qual pro pu se mos a re gu la men ta ção da pro-
fis são de ce ri mo ni a lis ta, cri an do os Con se lhos Fe de -
ral e Re gi o na is de Ce ri mo ni a lis ta.

Agra de ço, ini ci al men te, ao re la tor pela de di ca -
ção e pelo es for ço que teve de apro fun dar, co nhe cen -
do a nos sa pro pos ta, ou vin do vá ri os seg men tos, pro-
fe rin do pa re cer fa vo rá vel, e, num se gun do mo men to,
além da apro va ção na Co mis são, a apro va ção dos
Srs. Se na do res. De se jo agra de cer o apo io e o voto de
cada um. Apre sen tei esse pro je to, por que en ten dia
quão ne ces sá rio era re gu la men tar uma pro fis são que
tem pa pel im por tan te em ati vi da des do dia a dia e
que, mu i tas ve zes, pas sa des per ce bi do por to dos
nós.

Qu an do, por exem plo, o mun do as sis te com en-
tu si as mo à so le ni da de de aber tu ra de uma olim pía da, 
tudo fun ci o nan do de ma ne i ra cla ra, trans pa ren te, or-
ga ni za da, sem ne nhum tro pe ço, lá está a pre sen ça
do ce ri mo ni a lis ta. Qu an do as sis ti mos a uma pa ra da,
des fi le cí vi co-mi li tar, em 7 de Se tem bro, de ma ne i ra
ca den te e tudo fun ci o nan do, lá está a pre sen ça do ce-
ri mo ni al. Na pos se do Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, do Pre si den te do Se na do, do Pre si den te da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, na pos se de um Go ver na dor,
de um Pre fe i to, lá está o tra ba lho dis cre to de um ce ri -
mo ni a lis ta.

Den tro des sa pers pec ti va e, ao mes mo tem po
fu gin do dela, en tre mos na ini ci a ti va pri va da, nas
ações im ple men ta das pela ini ci a ti va pri va da. Par ti ci -
pei on tem do Con gres so Bra si le i ro das Asso ci a ções
Co mer ci a is, que con tou tam bém com a pre sen ça do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Mar co Ma ci el e do
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nos so co le ga Se na dor Lind berg Cury, o atu al Pre si -
den te do Con se lho. Pude ob ser var que o trans cur so
da so le ni da de foi pa u ta do numa li nha de or ga ni za ção. 
To dos es ses exem plos vi sam a mos trar que, mu i tas
ve zes, de ma ne i ra dis cre ta, na co i sa pú bli ca ou na co-
i sa pri va da, lá está a pre sen ça do ce ri mo ni a lis ta.

A nos sa vi são nes te mo men to é a mes ma de
quan do apre sen tei o pro je to, qual seja, re gu la men tar
a pro fis são, abrin do pers pec ti vas ma i o res: além dos
cur sos uni ver si tá ri os já apro va dos, o cur so de mes tra -
do.

Qu e ro agra de cer a cada um ao cum pri men tar o
ce ri mo ni a lis ta do Bra sil, de se jan do que tam bém a
Câ ma ra dos De pu ta dos en ten da a im por tân cia do
pro je to e pos sa votá-lo com a agi li da de que o as sun to
me re ce.

De ma ne i ra es pe ci al, que ro cum pri men tar o
Pre si den te do Co mi tê Na ci o nal do Ce ri mo ni al Pú bli co 
Bra si le i ro na pes soa do Sr. Ro nan Ra mos, um mi ne i ro 
que tem se de di ca do a essa ati vi da de, um gran de ce-
ri mo ni a lis ta, para trans mi tir, na sua pes soa, o mes mo
cum pri men to a to dos que exer cem essa ati vi da de.
Tam bém re co nhe ço e re gis tro o agra de ci men to dos
nos sos co le gas Se na do res.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – V. Exª per-
mi te-me um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Pois
não, Exª.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Eu que ria
pa ra be ni zar V. Exª, Se na dor Arlin do Por to, meu con-
ter râ neo, e di zer que fi quei mu i to fe liz como tam bém
me foi mu i to gra ti fi can te ter sido o re la tor des se seu
pro je to. Meus pa ra béns. De se jo a to dos os ce ri mo ni a -
lis tas mu i to su ces so na pro fis são.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Eu
agra de ço a de fe rên cia. Já re gis trei e ago ra re a fir mo,
ra ti fi co a ob je ti vi da de com que V. Exª es tu dou o pro je -
to e em tem po re cor de apre sen tou o pa re cer.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V.Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Pois
não, Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Arlin do Por to, ini cio com os cum pri men tos aos ce ri -
mo ni a lis tas e tam bém ao re la tor. A ca te go ria dos ce ri -
mo ni a lis tas é da ma i or im por tân cia. Prin ci pal men te
nós que vi ve mos em Bra sí lia per ce be mos que ela é
res pon sá vel pelo su ces so de gran des even tos. Bra sí -
lia, no caso es pe cí fi co, é a ca pi tal dos con gres sos;
pes so as des lo cam-se de to dos as par tes do Bra sil
para cá, por que aqui há um po der de co mu ni ca ção

bem acen tu a do e há gran de di vul ga ção de fa tos po lí -
ti cos ou lan ça men tos de em pre sas de qual quer ramo.
Essa no bre car re i ra es pe ci a li za-se no di re ci o na men -
to das re gras de um ce ri mo ni al. V. Exª ci tou em seu
dis cur so o 12º Con gres so da CACB, re a li za do on tem,
do qual par ti ci pa ram cer ca de mil em pre sá ri os de
toda par te do Bra sil. Um ce ri mo ni a lis ta di ri giu a pro-
gra ma ção com se gu ran ça. É fun ção do ce ri mo ni a lis ta 
con tro lar o tem po, con du zir as ce le bri da des, pre pa rar
uma ce ri mô nia de alta qua li da de. Estou de acor do,
apóio e con si de ro mu i to im por tan te a efe ti va ção des-
sa ca te go ria, que é res pon sá vel pelo su ces so de um
even to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Se na -
dor Lind berg Cury, agra de ço o apar te de V. Exª e
apro ve i to para te cer um co men tá rio a res pe i to des se
Con gres so. Dele par ti ci pa ram mais de mil pes so as do
Esta do de Mi nas Ge ra is, sob o co man do do Pre si den -
te da Asso ci a ção Co mer ci al de Mi nas, Artur Lo pes Fi-
lho, e 184 mem bros co mer ci an tes fi li a dos à as so ci a -
ção. Da mi nha ci da de na tal, Pa tos de Mi nas, com pa -
re ce ram mais de 20 em pre sá ri os, co man da dos pelo
Pre si den te da Asso ci a ção Co mer ci al de Pa tos de Mi-
nas, Dr. Ja der Car va lho. Tal ati tu de vem de en con tro à
ne ces si da de de uma par ti ci pa ção con jun ta e co le ti va.
Na tu ral men te, é a or ga ni za ção do even to que faz com
que o re sul ta do seja re al men te um su ces so. Por isso,
res sal tan do a im por tân cia da pro fis são, sa ú do e agra-
de ço aos Par la men ta res que vo ta ram a fa vor da pro-
pos ta.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por-
to, o Sr. José 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 à pró xi ma ora do ra ins cri ta, Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, por per mu ta com o Se na dor
Ade mir Andra de.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez com pa re ço à tri bu na des ta Casa para te cer con si -
de ra ções acer ca de um even to que teve gran de re per -
cus são no Bra sil e no mun do, pois dis cu tiu a im por -
tân cia de for ta le cer a de mo cra cia – hoje tão ques ti o -
na da até mes mo nes te Con gres so Na ci o nal – a par ti -
ci pa ção, a so li da ri e da de, a jus ti ça e prin ci pal men te a
paz. Re fi ro-me ao Fó rum So ci al Mun di al, re a li za do
em Por to Ale gre de 31 de ja ne i ro a 05 de fe ve re i ro, as-
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sun to que não pode pas sar sem re gis tros nos Ana is
des ta Casa.

Esse even to mun di al teve iní cio com uma gran-
de ca mi nha da, a Mar cha Pela Paz, da qual par ti ci pa -
ram cer ca de 50 mil pes so as, o que mar cou de fi ni ti va -
men te o iní cio da se gun da edi ção do Fó rum So ci al
Mun di al. 

Essa sig ni fi ca ti va mar cha ina u gu ral, re a li za da
às mar gens do rio Gu a í ba, re per cu tiu até mes mo em
Nova Ior que, pois, na Qu in ta Ave ni da, du ran te a mar-
cha, fo ram ou vi dos gri tos de or dem, pa la vras e ma ni -
fes ta ções no se guin te sen ti do: ”Por to Ale gre, nós
que re mos, nós po de mos!“

Nos Esta dos Uni dos, si mul ta ne a men te ao iní cio
do Fó rum So ci al Mun di al, os de ba tes so bre o fu tu ro
eco nô mi co nor te-ame ri ca no to ma vam con ta do Fó-
rum Eco nô mi co Mun di al. Enquan to o Fó rum de Nova
Ior que re u niu 30 Che fes de Esta do, 100 Mi nis tros e
74 Emba i xa do res, o Fó rum de Por to Ale gre pra ti ca -
men te do brou de ta ma nho em re la ção ao even to do
ano pas sa do.

Apro xi ma da men te 60 mil pes so as par ti ci pa ram
das ati vi da des na ca pi tal ga ú cha. Só o Acam pa men to
da Ju ven tu de re ce beu 15 mil par ti ci pan tes de 52 pa í -
ses. Três mil pro fis si o na is de mí dia de 48 na ções
com pa re ce ram ao even to. Dos 192 pa í ses do glo bo
ter res tre, 131 es ta vam re pre sen ta dos no Fó rum So ci -
al Mun di al.

Sr. Pre si den te, so li ci to a aten ção de to dos, prin-
ci pal men te da Mesa Admi nis tra ti va da Casa e da nos-
sa Se cre ta ria de Co mu ni ca ção, para um fato que nos
cha mou a aten ção e mu i to nos pre o cu pou.

Ape sar de tan tos de ba tes im por tan tes, do sal to
qua li ta ti vo que mar cou a se gun da edi ção do even to e
da pre sen ça de 680 Par la men ta res de 36 pa í ses do
mun do no II Fó rum So ci al Mun di al, en tre os qua is
pelo me nos 10% de Se na do res des ta Casa lá es ti ve -
ram e mu i tos ou tros Par la men ta res Fe de ra is, Esta du -
a is e Mu ni ci pa is do Bra sil todo e de mu i tos Pa í ses, os
ve í cu los de co mu ni ca ção do Se na do Fe de ral não par-
ti ci pa ram da co ber tu ra do en con tro, fato esse la men -
tá vel, uma vez que os pro fis si o na is do jor nal, da tevê,
da rá dio do Se na do Fe de ral não pu de ram re pe tir o
bri lhan tis mo que mar cou a co ber tu ra da pri me i ra edi-
ção do Fó rum So ci al Mun di al. Os me i os de co mu ni ca -
ção des ta Casa es ti ve ram pre sen tes na pri me i ra edi-
ção, por isso não en ten de mos o por quê da au sên cia
na se gun da edi ção. Tam bém en ten de mos que per de -
ram uma opor tu ni da de úni ca, re gis tra da, ima gi nem,
por mais de três mil pro fis si o na is da mí dia de 48 pa í -
ses que lá es ti ve ram, que acom pa nha ram o even to, o
que sig ni fi ca que os me i os de co mu ni ca ção des ta

Casa não par ti ci pa ram de um en con tro que re u niu in-
te lec tu a is, Par la men ta res e par ti ci pan tes de todo o
mun do.

Espe ro, sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, que os
ve í cu los de co mu ni ca ção do Se na do Fe de ral e da Câ-
ma ra dos De pu ta dos tam bém es te jam pre sen tes na
pró xi ma edi ção do Fó rum So ci al Mun di al, já con fir ma -
da para tam bém se re a li zar em Por to Ale gre, no Rio
Gran de do Sul, em 2003.

Srªs e Srs. Se na do res, os fó runs mun di a is eco-
nô mi co e so ci al ocor re ram si mul ta ne a men te, mas,
des de suas con cep ções, são di fe ren tes. O pri me i ro
con gre ga os in te res ses dos do nos do po der eco nô mi -
co in ter na ci o nal, re ú ne o se le to clu be dos po de ro sos
da Ter ra – ban que i ros, con tro la do res de mo no pó li os e
das mul ti na ci o na is, es pe cu la do res e ex plo ra do res
dos re cur sos dos po vos do dito Ter ce i ro Mun do. Sob a
égi de da glo ba li za ção, mais uma vez, os par ti ci pan tes 
do Fó rum Eco nô mi co Mun di al re u ni ram-se para le gi ti -
mar os ab sur dos pra ti ca dos con tra a dig ni da de hu ma -
na dos po vos que do mi nam. 

O Fó rum So ci al é jus ta men te o con tra pon to a
essa glo ba li za ção ne o li be ral. Um even to que bus cou,
em âm bi to in ter na ci o nal, a sa í da para o mun do me-
lhor. Expres sou com cla re za o an se io de mu dan ça e
su pe ra ção do mun do glo ba li za do. Anse io este da po-
pu la ção dos vá ri os con ti nen tes re pre sen ta dos em
Por to Ale gre.

Mais do que de nún ci as e aná li ses, a se gun da
edi ção do Fó rum cres ceu em qua li da de e re a fir mou
um de ba te cons tru ti vo. Nele, foi pro pos ta a cri a ção de
no vas ins ti tu i ções como o tri bu nal pe nal mun di al, que
pos sam ga ran tir uma go ver nan ça glo bal de mo crá ti ca
e foi ra ti fi ca da a im por tân cia de de sen vol ver for mas
de par ti ci pa ção po pu lar na ges tão pú bli ca, bus can do
mo dos de go ver nar mais jus tos e trans pa ren tes.

O Fó rum Eco nô mi co re fle tiu o ce ná rio de cri se
mun di al, mar ca do por uma si tu a ção de guer ra e re-
ces são, e agra va da pelo he ge mo nis mo e agres si vi da -
de po lí ti ca e mi li tar dos Esta dos Uni dos. O Fó rum So-
ci al Mun di al trou xe a as pi ra ção do fim das ações bé li -
cas. Mi lhões de ci da dãs e ci da dãos, ao olha rem para
Por to Ale gre, vis lum bra ram a pos si bi li da de de um
mun do so li dá rio, pa cí fi co, igua li tá rio e jus to.

Srs. Se na do res, mais uma vez, a ca pi tal ga ú -
cha, es co lhi da como sede do even to, exer ceu es plen -
di da men te o seu pa pel de an fi triã e foi mo ti vo de or gu -
lho e de re co nhe ci men to do com pro mis so con cre to e
prá ti co que te mos com as ca u sas so ci a is.

A re a li za ção do Fó rum So ci al Mun di al em Por to
Ale gre, na Amé ri ca La ti na e jun to à Argen ti na, ad qui -
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riu, nes ta 2ª edi ção, um pe cu li ar. Du ran te todo o even-
to, fo ram inú me ras as ma ni fes ta ções de so li da ri e da -
de com o povo e com a na ção ar gen ti na. Como tam-
bém fo ram inú me ras as cons ta ta ções de que a sub-
mis são dos go ver nan tes e as su ces si vas exi gên ci as
do ca pi tal e dos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na -
is le va ram nos so vi zi nho a esta pro fun da cri se que ora
a Argen ti na en fren ta e que pode vi ti mar to dos os go-
ver nos que aban do nam o dis cur so so bre o in te res se
na ci o nal para se in te grar, de for ma su bor di na da, ao
mer ca do mun di al.

Des ta for ma, ”o Fó rum So ci al Mun di al foi tam-
bém um NÃO ao do mí nio fi nan ce i ro do mun do pe las
gran des po tên ci as e uma exi gên cia de re for ma de mo -
crá ti ca nos or ga nis mos in ter na ci o na is e de uma so lu -
ção in ter na ci o nal para as ques tões da dí vi da ex ter na,
do de sem pre go e da fome“ – como res sal tou o De pu -
ta do Fe de ral e Pre si den te Na ci o nal do Par ti do dos
Tra ba lha do res, José Dir ceu.

Tal po si ção to mou cor po no II Fó rum Par la men -
tar Mun di al (FPM), even to re a li za do no seio do Fó rum 
So ci al Mun di al, nos dias 1 e 2 de fe ve re i ro, e que re u -
niu mais de 680 Par la men ta res de 36 pa í ses, cujo de-
sa fio era re fle tir so bre a si tu a ção so ci al, po lí ti ca e eco-
nô mi ca mun di al no am bi en te de guer ra a que os po-
vos es tão sen do sub me ti dos.

Me re ce re gis tro tam bém a con de na ção pe los
par la men ta res par ti ci pan tes – den tre os qua is eu e
vá ri os ou tros Srs. Se na do res da Casa nos in clu í mos
–, o re pú dio às de cla ra ções fe i tas pelo Pre si den te
Ge or ge W. Bush e seu Se cre tá rio de Esta do no Fó-
rum Eco nô mi co Mun di al de Nova Ior que que in di ca -
vam, e ain da con ti nu am dis cu tin do a ques tão, o Irã, o
Ira que e a Co réia do Nor te como pró xi mos al vos dos
ata ques bé li cos uni la te ra is dos Esta dos Uni dos. 

Os par ti ci pan tes se de cla ra ram con ven ci dos de
que não é com a es ca la da mi li tar pla ne tá ria nem com
a vi o la ção do di re i to in ter na ci o nal e tam pou co o des-
res pe i to às li ber da des fun da men ta is e às con quis tas
de mo crá ti cas que o ter ro ris mo será abo li do. Ao con-
trá rio, o be li cis mo está fo men tan do um res sur gi men to 
da in to le rân cia, o ra cis mo, o fun da men ta lis mo, xe no -
fo bi as, e ca u san do mais ví ti mas ino cen tes.

Os par ti ci pan tes do Fó rum Par la men tar Mun di al 
ma ni fes ta ram, ain da, pre o cu pa ção com os ru mos da
in te gra ção dos po vos no nos so con ti nen te, ame a ça da 
pelo pro je to de do mi na ção dos Esta dos Uni dos de
cons tru ir uma Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas,
a Alca. To dos fo ram unâ ni mes em con si de rar a Alca
como um ins tru men to de apro fun da men to das po lí ti -
cas ne o li be ra is e, con se quen te men te, uma ame a ça à
so be ra nia das na ções la ti no-ame ri ca nas, que te rão

seu po der po lí ti co e as pos si bi li da des de de sen vol vi -
men to au tô no mo li mi ta das pela pro pos ta nor te-ame -
ri ca na.

Os par la men ta res de cla ra ram que a ALCA, em
sua con cep ção atu al, não cons ti tui um pro je to de in te -
gra ção. Ao con trá rio, tra ta-se de um me ca nis mo de
sub mis são aos in te res ses he ge mô ni cos dos Esta dos
Uni dos, com gra ves con se qüên ci as no au men to da
de si gual da de en tre os pa í ses e agra va men to da po-
bre za e da ex clu são so ci al.

Por fim, o Fó rum Par la men tar Mun di al com pro -
me teu-se a ”pro mo ver pro je tos de in te gra ção re gi o nal 
que de sen vol vam po lí ti cas pú bli cas numa trí pli ce di-
men são – po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al –, res pe i tan do
a di ver si da de cul tu ral, pro mo ven do a eqüi da de de gê-
ne ros e o re co nhe ci men to da iden ti da de e dos di re i -
tos de to dos os po vos.“ Com pro mis so este que cons ta 
na ”De cla ra ção so bre a ALCA“, ela bo ra da e apro va da 
pelo Fó rum Par la men tar Mun di al.

É im por tan te que se re gis tre ain da que, des de o
I Fo rum Par la men tar Mun di al, foi cri a da a Rede Par la -
men tar Inter na ci o nal (RPI). Até fe ve re i ro des te ano,
1150 par la men ta res ele i tos, de 50 pa í ses, in te gra vam 
essa re fe ri da rede, e ou tros po de rão fazê-lo. São par-
la men ta res do mun do todo que as su mi ram esse com-
pro mis so de es cla re cer as suas po pu la ções de que a
cons tru ção de um ou tro mun do é pos sí vel.

Srªs. e Srs. Se na do res, é fun da men tal res sal tar
tam bém que, mais do que um even to po lí ti co e cul tu -
ral, o Fó rum So ci al Mun di al foi uma de mons tra ção da
for ça da so ci e da de ci vil, que sur ge como novo ator no
ce ná rio in ter na ci o nal. Enfren tan do os Esta dos e as
em pre sas trans na ci o na is, lu tan do ati va men te pelo in-
te res se pú bli co, por uma so ci e da de ba se a da na so li -
da ri e da de e não na com pe ti ção, por um de sen vol vi -
men to de mo crá ti co, jus to, com di ver si da de cul tu ral e
res pe i to ao meio am bi en te. 

Com este es pí ri to, mais de cin co mil or ga ni za -
ções, de 150 pa í ses, re u ni ram-se em 27 con fe rên ci -
as, 800 se mi ná ri os e 700 ofi ci nas, re u niões de tra ba -
lho, re a li za dos du ran te o II Fó rum So ci al Mun di al. Fo-
ram abor da dos os mais va ri a dos te mas. To dos trou-
xe ram uma tô ni ca co mum de re je i ção a um pen sa -
men to úni co e uma for te dis po si ção em se pro por um
ou tro tipo de mun di a li za ção, di ver so da glo ba li za ção
ex clu den te que es ta mos vi ven do hoje.

Ou tro as pec to im por tan te que me re ce re gis tro é
que, en quan to a pri me i ra edi ção do even to foi mas cu -
li na por ex ce lên cia, a se gun da ca rac te ri zou-se pela
ex pres si va pre sen ça fe mi ni na. Do to tal de par ti ci pan -
tes, 43% eram mu lhe res. Par ti ci pan do da ma i o ria das
con fe rên ci as, lan ça ram cam pa nhas con tra to das as
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for mas de fun da men ta lis mo e con tri bu í ram com de-
po i men tos em to das as se ções de tes te mu nho.

Espa lha das por di ver sas ple ná ri as e tam bém
re u ni das num es pa ço es pe cí fi co, o ”Pla ne ta Fê mea“,
ci da dãs de todo o mun do fo ram a Por to Ale gre dar a
sua con tri bu i ção na ca mi nha da para a igual da de.
Trou xe ram para o cen tro do Fó rum So ci al Mun di al as-
pec tos da re pro du ção so ci al e o de ba te so bre os di re i -
tos hu ma nos, par ti ci pa ção e com ba te à vi o lên cia.
Tam bém agre ga ram aos de ba tes as sun tos re la ci o na -
dos à di nâ mi ca fa mi li ar.

Ou tro as pec to im por tan te do Fó rum So ci al Mun-
di al, que me re ce re gis tro nes te ple ná rio, foi a re a li za -
ção da Con fe rên cia Espe ci al so bre Edu ca ção, no dia
3 de fe ve re i ro – por tan to den tro do con tex to da re a li -
za ção do Fó rum –, na Uni ver si da de Fe de ral do Rio
Gran de do Sul. Essa con fe rên cia, as sim como to dos
os de ba tes e se mi ná ri os so bre a edu ca ção, teve
como tô ni ca a de fe sa do di re i to a uma edu ca ção pú-
bli ca e de qua li da de.

Os par ti ci pan tes da Con fe rên cia de fen de ram a
for ma ção de uma rede in ter na ci o nal para re sis tir às
po lí ti cas ne o li be ra is, que apói am a mer can ti li za ção
do en si no. A Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Tra ba lha do res da Edu ca ção da Argen ti na, Mar ta
Maf fei, afir mou, com mu i to acer to, que a com pe ti ção
en tre os pro fes so res, es ti mu la da pe las po lí ti cas ne o li -
be ra is, tem fe i to com que os do cen tes es con dam o
co nhe ci men to como for ma de po der ne ces sá rio à sua
so bre vi vên cia no ”mer ca do da edu ca ção“.

É bom lem brar mos sem pre, Srªs. e Srs. Se na do -
res, que a edu ca ção é um di re i to uni ver sal e não uma
mer ca do ria. As lu tas de mo crá ti cas e po pu la res são
ne ces sá ri as para ga ran tir o di re i to uni ver sal à edu ca -
ção, e à edu ca ção de qua li da de.

Du ran te o Fó rum So ci al Mun di al fi cou cla ro que
a po pu la ção mun di al co me ça a se or ga ni zar numa re-
sis tên cia cada vez ma i or ao ne o li be ra lis mo que re pri -
me a au to no mia das pes so as. Não há ou tro mun do
pos sí vel sem a par ti ci pa ção ati va de ho mens e mu-
lhe res e sem a cri a ti vi da de po pu lar.

Atu al men te, 250 mi lhões de cri an ças, em todo o
mun do, são obri ga das a tra ba lhar para so bre vi ver e
ga ran tir o sus ten to de suas fa mí li as. Cem mi lhões de
cri an ças não têm aces so à edu ca ção e 900 mi lhões
de adul tos são ví ti mas do anal fa be tis mo. Di an te des-
ses nú me ros, a Con fe rên cia Espe ci al so bre Edu ca -
ção exi giu que os pa í ses in vis tam pelo me nos 6% de
seu Pro du to Inter no Bru to em edu ca ção e que as na-
ções do Nor te cum pram os com pro mis sos pac tu a dos
com a Orga ni za ção das Na ções Uni das de des ti nar

0,7% de seu PIB para a aju da no de sen vol vi men to
dos pa í ses do Sul, o que não vem ocor ren do.

Vale res sal tar a ins pi ra ção po si ti va que o Fó rum
So ci al Mun di al de sen vol veu en tre cri an ças e ado les -
cen tes. De uma for ma mu i to cri a ti va, uma tra di ci o nal
es co la pú bli ca de Por to Ale gre, a Esco la Jú lio de Cas-
ti lho, re a li zou, na mes ma data, um even to de no mi na -
do ”Fo run zi nho“, uma mi ni a tu ra viva em ener gia e cri-
a ti vi da de, onde cri an ças e ado les cen tes, pais e co-
mu ni da de ti ve ram a opor tu ni da de de de ba ter, ex pe ri -
men tar, brin car, cri ar e cons tru ir. Re a fir ma ram os di re -
i tos da cri an ça e do ado les cen te, o va lor do meio am-
bi en te e a im por tân cia da paz, da so li da ri e da de e da
jus ti ça. Cri an ças cons tru in do a ci da da nia no
dia-a-dia.

Cabe ain da res sal tar algo iné di to, novo, que foi o
con cor ri do es pa ço des ti na do à agri cul tu ra fa mi li ar,
com a par ti ci pa ção de pe que nos e mé di os agri cul to -
res, co o pe ra ti vas. Nes te es pa ço, es te ve pre sen te de
for ma con cre ta e ob je ti va o de ba te do im por tan te pa-
pel da agri cul tu ra fa mi li ar no con tex to eco nô mi co ga ú -
cho, bra si le i ro e mun di al.

Por fim, Srªs e Srs. Se na do res, como par ti ci pan -
te do Fó rum So ci al Mun di al, te nho a cer te za de que a
se gun da edi ção do even to teve um sal to de qua li da de
na cons tru ção de ações con cre tas re la ci o na das às
dis cus sões in ter na ci o na is da atu a li da de.

A idéia de que esse é um es pa ço per ten cen te a
toda a so ci e da de mun di al fi cou mais vi sí vel, o que
per mi tiu a re a li za ção de um fó rum mais di ver so e plu-
ral. Aspec tos que, cer ta men te, de vem ser le va dos em
con ta na ela bo ra ção, de sen vol vi men to e re a li za ção
do Fó rum So ci al Mun di al de 2003, já con fir ma do para
re a li zar-se tam bém em Por to Ale gre, no Rio Gran de
do Sul.

Con cluo, Sr. Pre si den te, te cen do con si de ra ções 
so bre algo que está mar ca do na es tru tu ra, no sen ti -
men to, na arte. Falo da par ti ci pa ção de mem bros da-
que le even to.

Como sa be mos, a ins pi ra ção e a cri a ti vi da de
aflo ra vam em cada can to, ges to, pa la vra, obra, ma ni -
fes ta ção po pu lar, ar tís ti ca, cul tu ral e edu ca ci o nal du-
ran te o Fó rum So ci al Mun di al. Daí me re cer des ta que
a cri a ti vi da de da obra de arte in ti tu la da ”Mo sa i co da
Ci da da nia“, onde os prin cí pi os fun da do res de um
novo mun do pos sí vel per ma ne cem gra va dos no si lên -
cio das pe dras. Esta obra de arte está em Por to Ale-
gre e tem seus prin cí pi os gra va dos nas pe dras le va -
das de di fe ren tes pa í ses e es cri tos em di fe ren tes lín-
guas e for mas de ma ni fes ta ção. Prin cí pi os que pas so
a ler:
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Pe dras pre tas, pe dras bran cas, ama re -
las ou aver me lha das, pe dras gran des, pe-
que nas, me di a nas, mi nús cu las, pe dras peso
pe sa do ou plu ma, pe dras que pa re cem pe-
dras, mas não são, pe dras re sis ten tes, pe-
dras frá ge is, pe dras que sem pre es ti ve ram
aqui, pe dras de aco lá, pe dras que cri a ram
asas para atra ves sar o Atlân ti co, ou ro la ram
por ca mi nhos con ti nen ta is, pe dras cha ma ti -
vas, co lo ri das, ou só bri as e so le nes, pe dras
sá bi as, pe dras sim ples, pe dras her mé ti cas,
pe dras po pu la res, pe dras jo vens, pe dras an-
ces tra is, pe dras-fo lha, ves ti das de le tras, pe-
dras-qua dro, ves ti das de co res ou, sim ples -
men te, pe dras nuas.

O Mo sa i co da Ci da da nia sim bo li za, con cre ta -
men te, ca mi nhos viá ve is para a cons tru ção de um
ou tro mun do pos sí vel. Di fe ren tes e jun tas, as 529
pe dras si len ci o sas, mas de mu i to boa me mó ria,
guar dam e exi bem, des de 31 de ja ne i ro de 2002, no
Par que Ma ri nha do Bra sil, na ci da de de Por to Ale-
gre, no Rio Gran de do Sul, pro po si ções de ci da dãs
e ci da dãos, mo vi men tos so ci a is e ins ti tu i ções de di-
fe ren tes po vos do pla ne ta, de ci di dos a for ta le cer os
pas sos da dos a par tir do I Fó rum So ci al Mun di al,
con di ção que pode vir a con fe rir à ci da de de Por to
Ale gre a de no mi na ção de ”Ca pi tal Mun di al da Paz“.

Por tan to, os par ti ci pan tes do 2º Fó rum So ci al
Mun di al trans for ma ram-se em ver da de i ros emis sá ri -
os da paz e da so li da ri e da de para to dos. Um ou tro
mun do é pos sí vel. E eu acres cen ta ria: um ou tro Bra-
sil é ur gen te.

Sr. Pre si den te, con clu in do meu pro nun ci a men -
to, so li ci to que se jam trans cri tos nos Ana is do Se na -
do, como ane xos do meu dis cur so, três do cu men tos
re sul tan tes dos de ba tes do Fó rum So ci al Mun di al:
Re so lu ção do 2º Fó rum Par la men tar Mun di al;
Car ta Fi nal do 1º Fó rum Mun di al do Au di o vi su al,
tam bém re a li za do nes te ano; e o ma ni fes to Um
Mun do Sus ten tá vel é Pos sí vel.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SR.ª SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Ma ni fes to um Mun do sus ten tá vel é pos sí vel!

31-1-2002

UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL, ESTE É O
ÚNICO PLANETA QUE TEMOS.

Nós, re pre sen tan tes de 40 pa í ses re u ni dos no Fó rum Pre-
pa ra tó rio da Rio+10, ma ni fes ta mos a to dos os par ti ci pan tes a im-
por tân cia de in cor po rar a ques tão da sus ten ta bi li da de am bi en tal
nas dis cus sões des te II Fó rum So ci al Mun di al. O mun do que ex-
clui é o mes mo que des trói a base da Vida e da Na tu re za.

Em 2002 se com ple tam 10 anos da pri me i ra ma ni fes ta ção
pa ra le la a um en con tro de go ver nos – a ECO 92 - e a trans for ma -
ção da so ci e da de e de sua re la ção com a na tu re za con ti nu am
sen do ta re fas po lí ti cas fun da men ta is. Em se tem bro, a Cú pu la das
Na ções Uni das para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel - Rio+10 -
acon te ce rá em Jo a nes bur go, com a du pla ta re fa de ava li ar os
acor dos fir ma dos em 92 e po si ci o nar-se so bre te mas emer gen tes 
(como co mér cio in ter na ci o nal, pro du ção e con su mo de ali men tos
trans gê ni cos e os li mi tes éti cos da Ciên cia) fir man do uma nova
agen da da com pro mis sos para o fu tu ro.

Ape sar de al guns avan ços, per du ram as di fi cul da des de in-
cor po ra ção efe ti va das ques tões am bi en ta is nas agen das e nas
po lí ti cas de de sen vol vi men to em todo o mun do. O cres cen te pro-
ces so de glo ba li za ção sob a he ge mo nia ne o li be ral e a não efe ti -
va ção dos com pro mis sos es ta be le ci dos na Con ven ção de Mu-
dan ças Cli má ti cas são sím bo los des te con tex to.

De fen de mos a re to ma da de va lo res éti cos que afir mem
uma cul tu ra de paz, diá lo go e to le rân cia e que co lo quem a fra ter -
ni da de, a so li da ri e da de e a al te ri da de como ele men tos cen tra is
nas re la ções so ci a is e am bi en ta is. A re to ma da des tes va lo res
deve es tar ar ti cu la da com a luta po lí ti ca pela de mo cra cia e aber-
tu ra de no vos es pa ços e me ca nis mos con cre tos de in clu são e
par ti ci pa ção. As es tra té gi as am bi en ta is são in dis so ciá ve is da luta
con tra as enor mes de si gual da des e in jus ti ças na re la ção en tre
pa í ses, se res hu ma nos e re giões do pla ne ta.

De fen de mos a idéia que o pro ces so de glo ba li za ção re-
quer me ca nis mos de par ti ci pa ção, trans pa rên cia e con tro le so ci al 
para a cons tru ção de uma ci da da nia pla ne tá ria que leve à me lho -
ria das con di ções de vida da hu ma ni da de, à re du ção das de si -
gual da des so ci a is e re gi o na is e à pro te ção do meio am bi en te.
De fen de mos o re co nhe ci men to das dí vi das eco ló gi ca, so ci al e
cul tu ral.

Re je i ta mos a glo ba li za ção que tem como cen tro a bus ca
do lu cro. A Na tu re za é um va lor fun da men tal em si mes ma e a
vida e sua pro te ção de vem es tar aci ma dos acor dos co mer ci a is
in ter na ci o na is. De fen de mos a so be ra nia dos po vos e na ções so-
bre seu pa tri mô nio ge né ti co e a cri a ção de es tra té gi as sus ten tá -
ve is que vi a bi li zem as con di ções de vida das po pu la ções e a pre-
ser va ção da bi o di ver si da de. Re je i ta mos o pa ten te a men to e a
apro pri a ção pri va da da vida, da na tu re za e do co nhe ci men to dos
po vos. Os ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos que as gran des
cor po ra ções ten tam nos im por põem em ris co a se gu ran ça ali-
men tar de mi lhões de pes so as e re pre sen tam uma ame a ça à bi o -
di ver si da de e à sa ú de hu ma na.

Os atu a is mo de los de ur ba ni za ção e de in dus tri a li za ção
con cen tram ri que zas e dis tri bu em mi sé ria e de gra da ção am bi en -
tal. De fen de mos a de mo cra ti za ção do aces so a água e a ter ra, no
cam po e na ci da de, um mo de lo ener gé ti co re no vá vel e o con tro le
so ci al so bre o seu uso. De fen de mos uma ra di cal mu dan ça dos
pa drões de pro du ção e con su mo e do uso dos re cur sos na tu ra is
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e a im ple men ta ção da Agen da 21, e de to dos os acor dos in ter na -
ci o na is ori un dos da Rio 92 em to dos os ní ve is (lo cal, re gi o nal, na-
ci o nal e in ter na ci o nal).

Re je i ta mos a po si ção do go ver no dos Esta dos Uni dos de
não as si nar o Pro to co lo de Kyo to, co lo can do seus in te res ses eco-
nô mi cos aci ma dos in te res ses co le ti vos de toda a Hu ma ni da de.
De fen de mos a apli ca ção do prin cí pio da pre ca u ção e a re du ção
das emis sões de car bo no e de ma is subs tân ci as po lu en tes que
aten tam con tra a vida e a sa ú de dos po vos.

Con cla ma mos os par ti ci pan tes do II Fó rum So ci al Mun di al
para a ação co le ti va no sen ti do de ga ran tir que a agen da de com-
pro mis sos da Rio+10 seja uma agen da de to dos os po vos e não
ape nas de go ver nos. Nos so pro je to de fu tu ro deve ter como cen-
tro a bus ca de uma hu ma ni da de jus ta em um mun do sus ten tá vel.

Por to Ale gre, 31 de ja ne i ro de 2002.
Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul
Fó rum Bra si le i ros de ONGs e Mo vi men tos So ci a is para o
Meio Ambi en te e o De sen vol vi men to
APEDEMA – RS
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Por to Ale gre

CARTA FINAL I FÓRUM MUNDIAL DO AUDIOVISUAL

Au tor: Fó rum do Au di o vi su al

4-2-2002

“Em de fe sa da di ver si da de cul tu ral e dos ima gi ná ri os na ci o na is”

Os ci ne as tas, pro du to res, exi bi do res, téc ni cos, dis tri bu i do res,
pro fis si o na is de en si no, te le vi sões, ar tis tas e en ti da des do se tor au-
di o vi su al pre sen tes no Fó rum Mun di al do Au di o vi su al, re a li za do em
Por to Ale gre, nos dias 3 e 4 de fe ve re i ro de 2002, du ran te o 2º Fó-
rum So ci al Mun di al, ma ni fes tam à co mu ni da de in ter na ci o nal a ne-
ces si da de de tra tar a ques tão au di o vi su al como ques tão so ci al fun-
da men tal e apre sen tam as se guin tes con clu sões:

A ima gem au di o vi su al — par ti cu lar men te, a ci ne ma to grá fi -
ca — é uma das mais com ple tas e pro fun das for mas de ma ni fes -
ta ção cul tu ral dos po vos. Sua exis tên cia é par te cons ti tu ti va e fun-
da men tal da iden ti da de de cada na ção. Nes tas úl ti mas dé ca das,
en tre tan to, os me ca nis mos de re gu la ção do mer ca do mun di al
têm apon ta do para a ne ga ção des te di re i to bá si co de au to de ter -
mi na ção cul tu ral e eco nô mi ca da ma i o ria da po pu la ção mun di al.

A in te gra ção cres cen te en tre a in dús tria do au di o vi su al e
as in dús tri as do en tre te ni men to e da co mu ni ca ção como um todo,
atra vés da for ma ção de gran des con glo me ra dos e car téis in ter na -
ci o na is, tem co lo ca do cada vez mais sob ame a ça o di re i to à exis-
tên cia das di fe ren tes ci ne ma to gra fi as e te le dra ma tur gi as na ci o na -
is, pela via do mo no pó lio dos mer ca dos, da ten ta ti va de im po si -
ção de uma ma triz es té ti ca e da pa dro ni za ção do gos to do pú bli -
co. A li ber da de de es co lha dos in di ví du os é ques tão de vida ou
de mor te da de mo cra cia.

O ci ne ma e a arte como um todo não po dem ser co lo ca -
dos no rol de me ras mer ca do ri as que, a cada ano, são ob je to de
dis cus sões e dis pu tas nos me ca nis mos re gu la tó ri os do mer ca do
in ter na ci o nal. Eles são par te in dis so ciá vel da so be ra nia de cada
país e do sa gra do di re i to à li vre ex pres são, por tan to, me re ce do -
res de toda pro te ção da so ci e da de e dos seus go ver nos.

O ci ne ma é, por sua na tu re za, uma in dús tria de pro tó ti pos
que, como tal, pode ga ran tir o má xi mo de di ver si da de. Envol ve
uma mul ti pli ci da de de gê ne ros e lin gua gens, do ci ne ma ex pe ri -
men tal às gran des pro du ções co mer ci a is. Con si de ran do que o
prin cí pio da di ver si da de cul tu ral e o di re i to à di ver si da de na pro-

du ção e con su mo de ima gens são ab so lu ta men te vi ta is para o
equi lí brio da or dem mun di al, en ten de mos ina ce i tá vel o do mí nio
do mer ca do mun di al por uma úni ca ci ne ma to gra fia. Seja pela via
da im po si ção de acor dos de co mér cio in ter na ci o nal, seja pela via
de im po si ção do po de rio eco nô mi co.

Nes te sen ti do, o I Fó rum Mun di al do Au di o vi su al pro põe
uma ação co or de na da, em es ca la in ter na ci o nal, en vol ven do as
or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, as en ti da des do se tor au di o vi su -
al e os di fe ren tes go ver nos na ci o na is, em bus ca de uma ver da de -
i ra de mo cra cia au di o vi su al mun di al, con du zi da por re gras trans-
pa ren tes e nor te a da pe los prin cí pi os de res pe i to à so be ra nia cul-
tu ral, igual da de e fra ter ni da de en tre os po vos e na ções.

Assim sen do, para que esta ação se vi a bi li ze, pro po mos
os se guin tes pon tos que de ve rão ori en tar um gran de de ba te in-
ter na ci o nal a par tir des te en con tro:

- De fe sa do Prin cí pio da Di ver si da de Cul tu ral do Au di o vi -
su al e do Di re i to de Li vre Aces so ao Bem Cul tu ral Jun to às
Instân ci as Po lí ti cas Na ci o na is e Inter na ci o na is, De cla ran do a Ne-
ces si da de dos Pro fis si o na is e Pú bli co Au di o vi su al Cri a rem Gru-
pos de Pres são para Evi tar que os Go ver nos dos Pa í ses Fir mem

Com pro mis sos Co mer ci a is que Com pro me tam a Di ver si -
da de Cul tu ral;

– Estí mu lo para que as So ci e da des Ci vis de cada País
Par ti ci pem Ati va men te de De ba tes So bre os Mo de los de Co mu ni -
ca ção Exis ten tes;

– Dis cus são So bre os Ris cos da Ló gi ca Po lí ti ca da Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio para o Au di o vi su al Com Base no
Enten di men to de que o Au di o vi su al é um Instru men to de Pro du -
ção de Iden ti da de Cul tu ral e não pode ser Sub me ti do Indis cri mi -
na da men te as Re gras do Co mér cio, me re cen do Pro te ção Espe ci -
al do Con jun to das Na ções;

– Implan ta ção de Ações Exter nas e de Acor dos Inter na ci o -
na is, que ob je ti vem o diá lo go e a to ma da de po si ções con jun tas
en tre os Pa í ses que par ti lhem dos pro ble mas le van ta dos no FMA
2002, bus can do a de fe sa de seus in te res ses co muns nos Fó runs
e Orga nis mos Inter na ci o na is, in clu si ve jun to a OMC;

– Re co men da ção do es tu do para a for ma ção de um con-
sór cio in ter na ci o nal de es tru tu ras para a dis tri bu i ção de pro du tos
au di o vi su a is, con tra pos to à or ga ni za ção ci ne ma to grá fi ca he ge -
mô ni ca;

– Indi ca ção para que a te má ti ca do au di o vi su al seja en ten -
di da como par te es sen ci al do fó rum so ci al mun di al e efe ti va men -
te in cor po ra da a ele como um dos seus pon tos es tra té gi cos, fun-
da men tal nos seus pro ces sos ge ra is de ela bo ra ção;

– Insta la ção de um fó rum mun di al do au di o vi su al per ma -
nen te, cons ti tu í do a par tir des te do cu men to fi nal, atra vés da for-
ma ção de uma co mis são in ter na ci o nal com pos ta ini ci al men te pe-
los par ti ci pan tes das me sas des tes pa i néis e en ti da des pre sen -
tes, que ges ti o na rão sua am pli a ção no de cor rer do ano, in cor po -
ran do to das as or ga ni za ções ope ran tes se gun do es tes prin cí pi os;

– Orga ni za ção do II fó rum mun di al do au di o vi su al em
2003, an te ce di do por um en con tro pre pa ra tó rio no fi nal des te se-
mes tre na eu ro pa, am pli an do a par ti ci pa ção in ter na ci o nal para
pre pa ra ção das te ses que de ve rão ser dis cu ti das em sua pró xi ma 
edi ção em Por to Ale gre.

Por to Ale gre, 4 de fe ve re i ro de 2002.

as si nam, – Assun ção Her nan des, Pre si den te do Con-
gres so Bra si le i ro de Ci ne ma Cit to Ma sel li, ci ne as ta ita li a no – Ro-
bert Gu e di gui an, ci ne as ta fran cês – Fer nan do So la nas, ci ne as ta
ar gen ti no.
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Re so lu ção do Se gun do Fó rum Par la men tar Mun di al

Au tor: Fó rum Par la men tar Mun di al

2-2-2002

Pela se gun da vez, o fó rum par la men tar mun di al (FPM) en-
con trou-se em por to ale gre, nos dias 1º e 2 de fe ve re i ro 2002, no
seio do fó rum so ci al mun di al.

No pas sa do, em 28 de ja ne i ro 2001, o pri me i ro fó rum par-
la men tar mun di al ti nha cri a do, ao fi nal de seus tra ba lhos, uma de-
cla ra ção in di can do a cons ti tu i ção de uma rede par la men tar in ter -
na ci o nal (RPI).

De po is de de fi nir um con jun to de te mas so bre os qua is o
FPM jul ga va im por tan te agir, a de cla ra ção fi nal con clu ía nos se-
guin tes ter mos “nos cons ti tu i re mos uma rede in ter na ci o nal de
par la men ta res para co or de nar nos sas ati vi da des so bre es tes te-
mas nas nos sas res pec ti vas as sem bléi as, para sus ten tar mais
efi caz men te a ação dos mo vi men tos so ci a is e ci da dãos e fa zer
in te ri o cu to res pri vi le gi a dos de nos sas as sem bléi as, para pen sar
jun tos em so lu ções al ter na ti vas. Pois nós acre di tar mos que um
ou tro mun do é pos sí vel”.

Em seu con te ú do e seus ob je ti vos, a De cla ra ção fi nal do
pri me i ro Fó rum par la men tar mun di al se gue to tal men te atu al. Ao
lon go do ano trans cor ri do, os mo vi men tos de opo si ção à glo ba li -
za ção li be ral, à mer ca do ri za ção do mun do, con ti nu a ram a se de-
sen vol ver em nu me ro sas re giões. Após os aten ta dos ter ro ris tas
do dia 11 de se tem bro de 2001 e a guer ra no Afe ga nis tão, a vin-
cu la ção en tre o com ba te para ma i or jus ti ça so ci al e a cons tru ção
de um mun do em paz, mais se gu ro para to dos os po vos, im-
põe-se como uma ques tão ma i or. No mo men to da cri se ar gen ti -
na, a am pli tu de do se gun do Fó rum So ci al Mun di al de Por to Ale-
gre ma ni fes ta com for ça a exi gên cia de uma ou tra glo ba li za ção,
mas que seja so li dá ria, as sim como a ne ces si da de de co lo car em
cons tru ção po lí ti cas al ter na ti vas.

Até o pre sen te dia, mais de 1.150 par la men ta res ele i tos de
50 pa í ses jun ta ram-se à cons ti tu i ção de nos sa Rede Par la men tar 
Inter na ci o nal. Ou tros o fa rão nos pró xi mos me ses.

A RPI se or ga ni za na base de pó los re gi o na is cuja co or de -
na ção as se gu ra a di men são in ter na ci o nal. Cada re gião po de rá,
as sim, tra tar ques tões que lhe são pri o ri tá ri as (como a ALCA na
Amé ri ca la ti na) ins cre ven do-se si mul ta ne a men te num qua dro de
ação pro pri a men te mun di al.

Num pri me i ro mo men to, o pólo eu ro peu fa ci li ta rá a li ga ção
com os mem bros da rede nas re giões que não es tão ain da em
con di ções de cons ti tu ir seu pró prio pólo.

Uma lis ta de dis cus são ele trô ni ca já foi cons ti tu í da para
per mi tir aos mem bros ele i tos da RPI e a seus co la bo ra do res que
se cor res pon dam tran qüi la men te. Ela in te gra rá fu tu ra men te as lis-
tas de dis cus são re gi o na is.

To dos os par la men ta res aqui pre sen tes são mem bros do
RPI e fo ram con vi da dos para in te grar os gru pos re gi o na is e as
lis ta gens de dis cus são. Estas lis tas de dis cus são se rão uti li za das
com as se guin tes fi na li da des: as se gu rar a in for ma ção dos mem-
bros da rede, co le ti vi zar a re fle xão, es tre i tar a co la bo ra ção re gi o -
nal ou in ter na ci o nal no do mí nio le gis la ti vo, de fi nir e con du zir
ações co muns, pre pa rar os en con tros re gi o na is e mun di a is quan-
to às ini ci a ti vas en ga ja das pe los mo vi men tos so ci a is e ci da dão,
par ti cu lar men te no qua dro do Fó rum So ci al Mun di al.

Nes ta pers pec ti va, a Rede Par la men tar Inter na ci o nal an-
se ia vi va men te man ter es tre i tos la ços com os mo vi men tos so ci a is 
e ci da dãos, bem como com o pro ces so do Fó rum So ci al Mun di al, 

no res pe i to à Car ta dos Prin cí pi os ado ta da pelo FSM. Para fa ci li -
tar esta co la bo ra ção, a RPI po de ria ser re pre sen ta da a tí tu lo de
ob ser va do ra no Con se lho Inter na ci o nal do FSM. Esta pre sen ça
se ria as se gu ra da atra vés dos pó los re gi o na is da rede par la men -
tar.

Em 2002 e 2003, a RPI de ve rá de fi nir al gu mas da tas de
com pro mis sos in ter na ci o na is, tais como a Con fe rên cia de Mon-
ter rey so bre o fi nan ci a men to do de sen vol vi men to em Mar ço,
“Roma + 5" so bre a luta con tra a fome no mun do (de 10 a 13 de
ju nho 2002), ”Rio+10" na Afri ca do Sul no mês de Agos to, os Fó-
runs So ci a is Re gi o na is do fi nal de 2002 o 3º Fó rum So ci al Mun di -
al de Por to Ale gre, de Ja ne i ro a Fe ve re i ro de 2003, a re u nião do
G7 na Fran ça e o pro je to de cons ti tu i ção da Alca (Con fe rên cia de
Bu e nos Ai res). Estas agen das se rão es pe ci fi ca das ten do em con-
ta, no ta da men te, o ca len dá rio de ati vi da de que se pre pa ra na co-
or de na do ria dos mo vi men tos so ci a is atu al men te ao lon go do
FSM.

Um 3º Fó rum Par la men tar Mun di al se re u ni rá no ano que
vem, ao cen tro do Fó rum So ci al Mun di al de Por to Ale gre.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra Emi lia Fer nan des, V. Exª será aten di da, na
for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o
no bre Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o ime di a tis mo, o
ca su ís mo, o opor tu nis mo, a au sên cia de uma vi são
es tra té gi ca de fu tu ro, a fal ta de pla ne ja men to con de -
nam o mo de lo de ges tão pú bli ca vi gen te em nos so
País. Há exem plos re cen tes, de con tun dên cia ím par,
cu jas con se qüên ci as ain da é im pos sí vel ava li ar. Re fi -
ro-me ao ra ci o na men to de ener gia elé tri ca no País.
Por ab so lu ta fal ta de pla ne ja men to, o Go ver no im pôs
à po pu la ção o ra ci o na men to de ener gia.

Ago ra, de mons tran do tam bém a au sên cia de vi-
são es tra té gi ca de fu tu ro – não me re fi ro a este ou
àque le Go ver no, mas é da cul tu ra da Admi nis tra ção
Pú bli ca bra si le i ra a au sên cia de pla ne ja men to –, es ta -
mos ten tan do dar ve lo ci da de a pro vi dên ci as que de-
ve ri am ter sido ado ta das com an te ri o ri da de, re la ti va -
men te ao avas sa la dor cres ci men to da cri mi na li da de
no Bra sil. O Con gres so Na ci o nal cons ti tui Co mis são
Mis ta ago ra, de po is que a vi o lên cia al can çou pes so as 
no tó ri as e sa cu diu a po pu la ção bra si le i ra com ma i or
ve e mên cia.

E ago ra, no mun do po lí ti co ele i to ral, uma re so lu -
ção do TSE co lo ca em pol vo ro sa a clas se po lí ti ca bra-
si le i ra. Au sên cia de pla ne ja men to! Cre io que, na re fle -
xão a ser fe i ta so bre esse epi só dio que en vol ve o
TSE, de ve mos as su mir a par ce la ou a cota de res pon -
sa bi li da de que cabe ao Con gres so Na ci o nal. Nes te
mo men to, as crí ti cas são di ri gi das ao Po der Ju di ciá -
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rio; mas, an tes dis so, é ne ces sá rio que o Po der Le gis -
la ti vo as su ma sua res pon sa bi li da de.

Não es ti ves se au sen te o Po der Le gis la ti vo, du-
ran te mu i tos anos, no que com pe te a ele re a li zar em
ma té ria de re for mas, não es ta ría mos vi ven do esse
dra ma ago ra. O mo de lo po lí ti co bra si le i ro está su pe -
ra do, e não é de hoje. É re tró gra do, en ve lhe ceu, já de-
ve ria ter sido se pul ta do há mu i to tem po; é in com pa tí -
vel com a re a li da de na ci o nal. No en tan to, ele pre va le -
ce por que o Po der Le gis la ti vo não teve a com pe tên cia 
para pro mo ver a re for ma po lí ti ca.

O Se na do até que ten tou. Nes tes úl ti mos três
anos, tra mi ta ram pelo Se na do Fe de ral inú me ras pro-
pos tas in se ri das na qui lo que po de mos cha mar de re-
for ma do mo de lo po lí ti co bra si le i ro. E es sas pro pos -
tas, aqui apro va das até com cer ta efi ciên cia, dor mem
nas ga ve tas da ou tra Casa do Con gres so Na ci o nal, a
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Aliás, a Câ ma ra dos De pu ta dos não tem mu i to
apre ço pe las pro pos tas ori un das do Se na do Fe de ral,
não tem mu i to en tu si as mo em apre ciá-las. Tan to é
que, se fi zer mos uma pes qui sa, cons ta ta re mos que a
Câ ma ra dos De pu ta dos co lo ca em de ba te e em vo ta -
ção um per cen tu al re du zi dís si mo das pro pos tas ori gi -
na das no Se na do Fe de ral e aqui apro va das. A con tra -
par ti da não é ver da de i ra: o Se na do Fe de ral tem-se
de di ca do a apro var inú me ras pro pos tas de ini ci a ti va
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pro va vel men te, se as pro pos tas de re for ma po-
lí ti ca ti ves sem sido ori gi na das na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, nós as te ría mos apro va do aqui tam bém e não
es ta ría mos vi ven do ago ra esse im pas se com o Po der
Ju di ciá rio.

Nas pro pos tas apro va das pelo Se na do nes tes
úl ti mos três anos, a tese de fen di da pelo TSE é, de for-
ma ab so lu ta, ace i ta. Como tese, por tan to, tem ra zão o
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral em im por co li ga ções na ci o -
na is. O que não se ad mi te é a for ma e o mo men to. É
bom lem brar que o ofí cio-con sul ta for mu la do pelo De-
pu ta do Miro Te i xe i ra, do PDT, foi en ca mi nha do ao
TSE em agos to do ano pas sa do, por tan to em tem po
para que uma nova con for ma ção par ti dá ria pu des se
ocor rer, bem an tes do pra zo fi nal para as fi li a ções
par ti dá ri as.

Res pon des se à re fe ri da con sul ta àque la épo ca,
o TSE es ta ria co ber to de ra zões ao pro por a co li ga -
ção de cima a ba i xo, a co li ga ção na ci o nal; o TSE es-
ta ria cor re to ao es ta be le cer a po lí ti ca de ali an ças
mais co e ren te. No en tan to, o jogo já co me çou, e al te -
rar as re gras do mes mo em meio ao cam pe o na to, ou
de po is que o jogo co me çou, é re al men te inad mis sí -

vel; isso só po de ria cri ar to das as di fi cul da des e con-
tra di ções es ta be le ci das por essa re so lu ção.

Essa im po si ção es ti pu la da pela Re so lu ção do
TSE obri ga rá, em al guns Esta dos, ad ver sá ri os his tó -
ri cos a se abra ça rem, numa con tra di ção his tó ri ca im-
per doá vel, que não será com pre en di da pela po pu la -
ção. De ou tro lado, obri ga rá al gu mas li de ran ças po lí ti -
cas a re ve rem sua pró pria can di da tu ra, por que, quan-
do pro pu se ram can di da tu ras, ima gi na vam de ter mi na -
das ali an ças; ago ra, são obri ga dos a se sub me ter a
ali an ças to tal men te di fe ren ci a das.

Há, so bre tu do, par ti dos me no res que, com essa
ca mi sa-de-for ça na for ma de re so lu ção, se rão obri ga -
dos a re ver seus pla nos, por que re ce be ram fi li a ções
par ti dá ri as de can di da tos à Assem bléia e à Câ ma ra
dos De pu ta dos em fun ção da pre vi são de de ter mi na -
das ali an ças po lí ti cas que pos si bi li ta ri am a ele i ção
da que les can di da tos. E hoje, em fun ção da im po si ção 
da Re so lu ção do TSE, de ter mi na das can di da tu ras
es tão in vi a bi li za das.

Cer ta men te, se essa re so lu ção pre va le cer – e
eu cre io que pre va le ce rá –, vai pro du zir a ma i or in fi de -
li da de par ti dá ria da his tó ria des te País, por que, se a
in fi de li da de já é uma es pé cie de nor ma nas cam pa -
nhas ele i to ra is, ago ra será es ti mu la da por for ça des ta
re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – que cer ta -
men te tem en de re ço.

Ela não foi ide a li za da sem o pro pó si to de aten-
der a de ter mi na dos ob je ti vos. Não, cer ta men te, por
de trás des sa re so lu ção, há de ter mi na dos in te res ses.
Há quem diga até que há uma pre ten são do Go ver no
Fe de ral de re u nir, no mes mo pa lan que, os dois can di -
da tos da base de apo io do Go ver no – José Ser ra, do
PSDB, e Ro se a na Sar ney, do PFL. Há quem es te ja
ima gi nan do ser esta a pre ten são do Go ver no, ao es ti -
mu lar a ado ção des sa pro vi dên cia num mo men to ino-
por tu no.

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
não im por ta o ob je ti vo. Não cabe aqui es ta be le cer
aná li se a res pe i to de hi pó te ses que, nes te mo men to,
são na tu ral men te aven ta das por Par ti dos de Opo si -
ção e por Par ti dos da Si tu a ção. Impor ta de fi nir se é
cor re to isso, se é jus to, se é opor tu no, se este é o mo-
men to. Obvi a men te, é fá cil con clu ir que não é este o
mo men to, que não é opor tu no, que não é essa a for-
ma, em bo ra a tese seja per fe i ta men te de fen sá vel. E
se re mos obri ga dos, numa re for ma po lí ti ca, a che gar
à con cor dân cia re la ti va men te à tese.

Sr. Pre si den te, não im por ta ago ra bus car sa ber
quem ga nha e quem per de. Cer ta men te, to dos per de -
mos, por que as con tra di ções são res sal ta das. A ar ti fi -
ci a li da de do qua dro par ti dá rio bra si le i ro, as in co e rên -
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ci as po lí ti cas res plan de cem nes se ce ná rio de dú vi -
das, in cer te zas e ex pec ta ti vas pelo po der no País. O
que im por ta é re ti rar des te epi só dio mais uma li ção.

O mo de lo po lí ti co bra si le i ro de te ri o rou-se. É pre-
ci so bus car um novo mo de lo. E te nho até di fi cul da de
em afir mar que a re for ma po lí ti ca é ina diá vel, ur gen te, 
pois há quan tos anos se fala nis so no Bra sil! Há quan-
tos anos se de ba te a im por tân cia da re for ma po lí ti ca!
Qu an tas li de ran ças, jor na lis tas, ar ti cu lis tas já afir ma -
ram que a re for ma po lí ti ca de ve ria pre ce der a to das
as ou tras, que se ria o car ro-che fe das re for mas no
nos so País, e que as de ma is re for mas te ri am ca mi -
nha do com ma i or efi ciên cia, se gu ran ça e ob je ti vi da de 
se an tes ti ves se ocor ri do a re for ma po lí ti ca com a
ado ção do mo de lo po lí ti co com pa tí vel com a re a li da -
de na ci o nal, ca paz de re cu pe rar a cre di bi li da de em
re la ção às ins ti tu i ções po lí ti cas no nos so País, por-
que a des cren ça é ge ne ra li za da.

Por tan to, fa lar ou tra vez que é im por tan te a re-
for ma po lí ti ca é, como se diz po pu lar men te, cho ver no
mo lha do. No en tan to, Sr. Pre si den te, não há como
não re ti rar des te epi só dio mais esta li ção e não há
como o Con gres so Na ci o nal não as su mir a sua res-
pon sa bi li da de. É mais fá cil, evi den te men te, cri ti car o
Mi nis tro Nel son Jo bim, cri ti car o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, do que as su mir res pon sa bi li da des e con fes -
sar que, por omis são, in com pe tên cia ou fal ta de ha bi -
li da de po lí ti ca na bus ca do con sen so, o Con gres so
Na ci o nal não ide a li zou o novo mo de lo po lí ti co re cla -
ma do por toda a po pu la ção bra si le i ra.

Esta é a con clu são mais im por tan te des te epi-
só dio. Eu não sa be ria ava li ar, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, qual a con clu são do fato ime di a to, ou
seja, se pre va le ce a re so lu ção do TSE ou se ha ve rá a
re ver são des ta pro vi dên cia com a apro va ção no Con-
gres so Na ci o nal da emen da à Cons ti tu i ção.

Cre io que es ta mos mu i to mais para o fato con su -
ma do do que para a re ver são. E te mos que en ca rar
essa nova si tu a ção, esse novo ce ná rio com to das as di-
fi cul da des dele ad vin das. Mas de ve mos ter cla ro que a
re for ma po lí ti ca tem que ser as su mi da, mes mo que seja
ago ra, de po is de uma nova ele i ção. E, aliás, quem sabe,
os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca as su mam o
com pro mis so de li de rar a pro pos ta de re for ma po lí ti ca
no nos so País, pois quan do o Pre si den te da Re pú bli ca
as su me a res pon sa bi li da de, tor na-se mu i to mais pos sí -
vel a con cre ti za ção do ob je ti vo.

Ouvi, no iní cio do pri me i ro man da to do Pre si -
den te da Re pú bli ca, de Sua Exce lên cia, a se guin te
afir ma ção: ”o Exe cu ti vo vai cu i dar da re for ma ad mi -
nis tra ti va, da re for ma do sis te ma fi nan ce i ro, da re for -
ma da eco no mia, e o Po der Le gis la ti vo deve cu i dar da
re for ma po lí ti ca“.

É evi den te que o Pre si den te er rou. Sua Exce-
lên cia de ve ria as su mir, sim, a res pon sa bi li da de,

como Pre si den te da Re pú bli ca ele i to por mi lhões de
bra si le i ros, de pro mo ver a re for ma po lí ti ca do País,
por que ela sem pre foi pri o ri da de e de ve ria pre ce der
as de ma is re for mas. Re pi to: cer ta men te, as de ma is
re for mas te ri am sido me lhor su ce di das se ti vés se mos 
es ta be le ci do a cor re ta pri o ri da de, ele gen do a re for ma 
po lí ti ca como pas so ini ci al para a gran de re for ma que
o País sem pre es te ve a exi gir, para avan çar a um tem-
po de mo der ni za ção ca paz de ofe re cer à po pu la ção
bra si le i ra pers pec ti va de me lhor qua li da de de vida.

Quem sabe, ago ra, no pe río do da cam pa nha
ele i to ral, os nos sos can di da tos à Pre si dên cia da Re-
pú bli ca as su mam como com pro mis so tam bém a re-
for ma po lí ti ca. E mais do que eles, os can di da tos aos
Go ver nos Esta du a is, às Assem bléi as Le gis la ti vas, à
Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral, por-
que, sem dú vi da, se não ti ver mos com pe tên cia para
ela bo rar um mo de lo po lí ti co ca paz de re cu pe rar cre-
di bi li da de, to das as ações da Admi nis tra ção Pú bli ca
bra si le i ra po de rão es tar com pro me ti das quan to à efi-
ciên cia ab so lu ta.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer so bre o
epi só dio aqui an tes de ba ti do por al guns Lí de res par ti -
dá ri os.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go-
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª como Lí der, para co mu ni -
ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
II, b, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, an tes de fa zer o re gis tro, gos-
ta ria de fa zer um es cla re ci men to e re fu tar uma co lo -
ca ção do Se na dor Álva ro Dias, que tão bri lhan te men -
te ana li sou o qua dro po lí ti co-ele i to ral com es sas mu-
dan ças do TSE, para re gis trar ape nas que o Go ver no
Fe de ral e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
nada tem a ver com a de ci são do TSE.

O Pre si den te não in flu en ci ou o TSE, não ma no -
brou nes sa di re ção. O Pre si den te está fa zen do uma
aná li se, in clu si ve, dis tan te dos fa tos, por que se en con -
tra va no ex te ri or. Quem co nhe ce os Mi nis tros do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral sabe da in de pen dên cia e se ri e da -
de de suas de ci sões – prin ci pal men te da que la de ci são
to ma da – no que diz res pe i to à res pon sa bi li da de ine ren -
te ao car go que ocu pam. Faço esse re gis tro para não
pa re cer que o Go ver no, o PSDB ou qual quer par ti do da
Base go ver nis ta re a li zou ma no bras vi san do le var o Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral a essa de ci são.

Pedi a pa la vra para fa zer um re gis tro que con si -
de ro ex tre ma men te im por tan te para o País, exa ta -
men te so bre a ma té ria pu bli ca da hoje no jor nal O
Glo bo, que in for ma:
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”Ipea me lho ra pro je ções do ano.
Pre vi sões para ju ros, dó lar, dí vi da e

PIB do Bra sil são re vi sa das.
..............................................................
O ins ti tu to“ – Insti tu to de Pes qui sa

Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea), ao re ver a con-
jun tu ra na ci o nal e in ter na ci o nal para este
ano – ”re du ziu as es ti ma ti vas para a Taxa
Se lic, para o dó lar e para a re la ção en tre a
dí vi da pú bli ca e o Pro du to Inter no Bru to
(PIB). E ele vou as pre vi sões de cres ci men to 
eco nô mi co e de en tra da de in ves ti men to di-
re to es tran ge i ro no país.

O Ipea já pre vê, para este ano, um cres ci men to
do PIB de 2,5%, e, para o pró xi mo ano, de 3,5%. Por-
tan to, es ses são da dos ex tre ma men te re le van tes que
se so mam ao fim do ra ci o na men to e à pers pec ti va de
uma sa fra ain da ma i or, com 100 mi lhões de to ne la das 
de grãos.

Faço esse re gis tro para mos trar o equi lí brio da
ges tão do Bra sil, da ação do Go ver no que, di fe ren te -
men te da Argen ti na, leva o nos so País rumo ao cres-
ci men to, ao pro gres so e ao en fren ta men to das di fi cul -
da des, in clu si ve in ter na ci o na is.

Sr. Pre si den te, so li ci to a trans cri ção da ma té ria
que men ci o nei.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O GLOBO

28 de fe ve re i ro de 2002

Ipea me lho ra pro je ções do ano
Pre vi sões para ju ros, dó lar, dí vi da e PIB do Bra sil são re vi sa das

Flá via Oli ve i ra

• A que da dos ju ros bá si cos, o fim do ra ci o na men to de
ener gia e a re cu pe ra ção da eco no mia ame ri ca na e, tam bém, do
co mér cio in ter na ci o nal fi ze ram o Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca 
Apli ca da (Ipea) re ver – na ma i o ria dos ca sos para me lhor – suas
pro je ções para o Bra sil em 2002. O Insti tu to re du ziu as es ti ma ti -
vas para a taxa Se lic, para o dó lar e para a re la ção en tre a dí vi da
pú bli ca e o Pro du to Inter no Bru to (PIB). E ele vou as pre vi sões de
cres ci men to eco nô mi co e de en tra da de in ves ti men to di re to es-
tran ge i ro no país.

A taxa de ju ros foi o in di ca dor que mais mu dou en tre uma
di vul ga ção e ou tra do Bo le tim do Ipea. Em no vem bro do ano pas-
sa do, quan do a eco no mia ain da so fria dos efe i tos do ra ci o na men -
to da re ces são nos EUA e da cri se ar gen ti na, o Insti tu to pre via
que da de ape nas um pon to per cen tu al para a Se lic em 2002. A
pro je ção, mais pes si mis ta que a mé dia do mer ca do, foi al te ra da

em con se qüên cia da me lho ra no ce ná rio eco nô mi co bra si le i ro e
mun di al e, prin ci pal men te, da de ci são do Ban co Cen tral de dar
iní cio à re du ção dos ju ros ain da em fe ve re i ro – a Se lic caiu para
18,75% ao ano, se ma na pas sa da, de po is de pas sar sete me ses
em 19%.

PIB cres ce rá 2,5% este ano e 3,5% em 2003, se gun do ins-
ti tu to

– É fac tí vel es pe rar uma re du ção de meio pon to per cen tu al 
nos ju ros a cada tri mes tre, se a in fla ção con fir mar o com por ta -
men to fa vo rá vel em 2002 – dis se Pa u lo Levy, co or de na dor do
Gru po de Acom pa nha men to Con jun tu ral do Ipea.

O ins ti tu to ele vou um pou co a pro je ção para o Índi ce de
Pre ços ao Con su mi dor Amplo (IPCA): de 4,5% a 4,7%. Os dois
re sul ta dos, em bo ra su pe ri o res à meta des te ano, de 3,5%, não
su pe ram a mar gem de erro de dois pon tos per cen tu a is. O con tro -
le da in fla ção será be ne fi ci a do pela que da do dó lar – a es ti ma ti va 
para a mo e da caiu de R$2,73 para R$2,61 – o fim do ra ci o na -
men to e pers pec ti va de nova sa fra re cor de.

Tudo isso tor na rá pos sí vel a que da dos ju ros e, tam bém,
um me lhor de sem pe nho do PIB. Levy es pe ra ex pan são de 2,5%
na eco no mia bra si le i ra este ano – o IBGE anun cia hoje o re sul ta -
do ofi ci al. A des pe i to do re sul ta do das ele i ções, o Ipea já pre vê
cres ci men to 3,5% em 2003.

O de sem pe nho do PIB este ano será de ter mi na do pelo au-
men to de 3,7% na pro du ção agro pe cuá ria, de 2,8% no se tor de
ser vi ços e da mo des ta re cu pe ra ção da in dús tria 2,5%.

 – Mas, para isso, a in dús tria terá de cres cer 5,5% no se-
gun do se mes tre. Isso será pos sí vel sem ra ci o na men to de ener gia 
e com ju ros em que da – co men tou Levy.

A que da nas ex por ta ções para a Argen ti na fez a pre vi são
de su pe rá vit para a ba lan ça co mer ci al cair de US$5,3 bi lhões
para US$4 bi lhões, já a re la ção dí vi da/PIB no fim des te ano es ta -
rá em 53,4%, con tra 58,9% no Bo le tim an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Ma u ro Mi ran da en vi ou à Mesa
pro po si ção que, em face do dis pos to no art. 235, in ci -
so III, a, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res João Alber to Sou za, Ro me ro
Jucá, Edi son Lo bão, Ge ral do Cân di do e Mo za ril do
Ca val can ti en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exas se rão aten di dos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to
pre sen te, são abun dan tes e de vá ri os ma ti zes as ma-
ni fes ta ções so bre a ques tão da in se gu ran ça e da vi o -
lên cia a que está su je i ta a po pu la ção bra si le i ra. As no-
tí ci as dos jor na is e dos te le jor na is vêm ocu pan do lon-
gos mi nu tos com des cri ções co pi o sas e de ta lha das
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de se qües tros, de rou bos, de re be liões em pre sí di os,
de ati vi da des de qua dri lhas de mal fe i to res, de tru cu -
lên cia, de cru el da de e de mor te. Esse as sun to cer ta -
men te cen tra li za rá a aten ção dos bra si le i ros no de-
cor rer des te ano, um ano de ele i ção, cir cuns tân cia em
que os ci da dãos têm opor tu ni da de de pro je tar suas
es pe ran ças em re la ção à re a li da de na ci o nal que de-
se jam.

Amplos se to res da so ci e da de e dos po de res
cons ti tu í dos têm se ma ni fes ta do so bre o as sun to,
emi tin do opi niões, for ma li zan do me dos, in di can do
ações a to mar, cri ti can do ati tu des, ex ter nan do aná li -
ses, con ta bi li zan do con se qüên ci as e re que ren do re a -
ção do Esta do. No âm bi to des te Con gres so, foi re cen -
te men te ins ta la da uma Co mis são Mis ta Espe ci al,
para ”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“.

Infe liz men te, no Bra sil, o pro ble ma da fal ta de
se gu ran ça, da vi o lên cia, de suas ca u sas e de seus
efe i tos, não é novo. Há tem po é fa tor de pre o cu pa ção
ge ral, de re sul ta dos trá gi cos para mi lha res de fa mí li as 
e de per das pe sa dís si mas para o País, no con tex to do
lar go es pe tro das de cor rên ci as re sul tan tes.

No que se re fe re aos cus tos fi nan ce i ros para o
Bra sil, es tu do de Ib Te i xe i ra, ex-fun ci o ná rio da Co mis -
são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na das Na ções
Uni das – CEPAL e da Fun da ção Ge tú lio Var gas, de-
mons tra que, em 1992, es ses cus tos atin gi am a ci fra
de 2 bi lhões de dó la res; em 2001, al can ça ram 5 bi-
lhões de dó la res. Se fo rem in clu í das a per da de vi das
hu ma nas, as per das no se tor do tu ris mo e os gas tos
com in ves ti men tos pú bli cos em no vas pe ni ten ciá ri as,
mais po li ci a is mi li ta res e ci vis, che ga-se ao mon tan te
de 100 bi lhões de re a is. Na área das em pre sas de se-
gu ros, as re ce i tas, de 1994 a 2000, evo lu í ram de 12,1
bi lhões de re a is para 24 bi lhões. Se gun do a Fe de ra -
ção Na ci o nal de Se gu ra do ras – FENASEG, a ar re ca -
da ção des se se tor cres ce rá cer ca de 150% até 2005.
Há, hoje, no Bra sil, 1 mi lhão e 500 mil guar das de se-
gu ran ça. Di an te des te qua dro e da con jun tu ra no
cam po do mer ca do de tra ba lho, po der-se-ia afir mar
que a vi o lên cia é be né fi ca: está ge ran do em pre go.

De 1982 a 1993, o tu ris mo mun di al sal tou de
100 para 500 mi lhões. No Bra sil, de cres ceu: de 2 mi-
lhões para 1 mi lhão e 200 mil. Hoje, o Bra sil tem me-
nos tu ris tas do que o Uru guai, a Argen ti na e o Mé xi co. 
De acor do com a Orga ni za ção das Na ções Uni das –
ONU, na Amé ri ca La ti na, dois pa í ses vêm per den do
tu ris tas: Bra sil e Co lôm bia. ”Não é à toa – afir ma Ib Te-
i xe i ra – que na úl ti ma dé ca da o dé fi cit na con ta de vi a -
gens in ter na ci o na is, se gun do o Ban co Cen tral, che-
gou aos US$ 18 bi lhões de dó la res, pou co in fe ri or ao
dé fi cit co mer ci al to tal, que foi de US$ 25 bi lhões“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i tas
idéi as, mu i tos em ba tes ver ba is, mu i tas con tro vér si as,

mu i tas acu sa ções ha ve rão de sur gir du ran te os de ba -
tes ao re dor do pro ble ma. No cam po das ini ci a ti vas
que de ve rão re sul tar des ses mo men tos, al gu mas se-
rão de efi cá cia cer ta; ou tras, inó cu as.

De meu pon to de vis ta e ex pe riên cia, de pou co
pro ve i to ime di a to será o de ba te in ter mi ná vel so bre as
ca u sas da vi o lên cia. As ca u sas já as co nhe ce mos:
cres ci men to ex po nen ci al da po pu la ção bra si le i ra,
êxo do ru ral, ur ba ni za ção de sor de na da, vida ur ba na
em con di ções su bu ma nas, de ses tru tu ra ção dos la-
res, ofer ta de ser vi ços pú bli cos pre cá ri os, de sem pre -
go, fome, mi sé ria, ape lo ir re sis tí vel ao con su mo de
bens de aces so im pos sí vel para a gran de ma i o ria da
po pu la ção, dro gas e cor rup ção. Tudo isso tem fe i to de
nos sas ci da des e cam po do mí nio de ban di dos, de co-
man dos, de dro gas, de pros ti tu i ção, de cor rup tos e
cor rup to res. 

Inó cuo tam bém pro lon gar as dis cus sões so bre
união ou não das po lí ci as,  ou a cri a ção de es tru tu ras
na ci o na is de se gu ran ça pú bli ca. Nas bas ta cons tru ir,
pura e sim ples men te, no vos cen tros pe ni ten ciá ri os.
Não bas ta ins ti tu ir ”co mis sões de no tá ve is“. Essas ini-
ci a ti vas não pas sa rão de fu ma ça so bre uma re a li da -
de pre sen te cada dia mais cru el.

Há uma ne ces si da de ime di a ta da in ter ven ção
for te do Esta do. Há ne ces si da de ime di a ta de en vol vi -
men to dos con tin gen tes sa di os das pró pri as po lí ci as,
para que não se jam ape nas cum pri do res de or dens
hi e rár qui cas, mas tam bém se to res de pen sa men to,
im pul si o na do res da mu dan ça de pa ra dig mas na efe ti -
va ção da se gu ran ça pú bli ca. Há ne ces si da de ime di a -
ta de uma po lí ti ca sa la ri al con dig na para os po li ci a is.
Há ne ces si da de ime di a ta da se pa ra ção pri si o nal por
cri mes. Há ne ces si da de ime di a ta de im ple men tar a
apli ca ção de pe na li da des al ter na ti vas. Há ne ces si da -
de ime di a ta de su pe rar a si tu a ção bur les ca do po li ci al
que pren de e da jus ti ça que sol ta, do pa ga men to de fi-
an ças ir ri só ri as, do tra ta men to ri go ro so dos ex clu í dos 
e ame no dos in clu í dos. Há ne ces si da de ri go ro sa de
ata car a cor rup ção, que exis te quan do e onde o cri me
com pen sa. Tra ta-se de guer ra em cur so. De guer ra
dos ban di dos con tra a so ci e da de e con tra o Esta do. O
Esta do está au to ri za do a agir e pre ci sa agir, para pro-
te ger a so ci e da de que o cons ti tu iu.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, atri bui-se
a Char les de Ga ul le a ob ser va ção de que o Bra sil não
leva ne nhu ma idéia até o fim. Oxa lá, nes te mo men to
de ex tre ma pre o cu pa ção da so ci e da de bra si le i ra em
face da abran gên cia, ou sa dia e or ga ni za ção pos ta
em prá ti ca pe los que op ta ram pelo cri me, con du za
até o fim as idéi as prá ti cas que sur gi rem nes ta de ci si -
va eta pa para a re con quis ta da se gu ran ça in di vi du al e
co le ti va.

Mu i to Obri ga do.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar
a pu bli ca ção, ago ra em ja ne i ro, de um ex ce len te tex-
to, um ro te i ro para o de sen vol vi men to bra si le i ro que
nos de i xa es pe ran ço sos e oti mis tas quan to às pos si -
bi li da des de nos so País. Tra ta-se de uma pro pos ta da
FIESP – Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de São
Pa u lo, con ti da em um li vre to com pac to, de ape nas 20
pá gi nas, in ti tu la do ”O Bra sil de To dos Nós – Pro pos ta
para Dis cus são com a So ci e da de“.

É um tra ba lho que abre cons tru ti va men te pers-
pec ti vas e ho ri zon tes, e que me re ce aten ção, aná li se
e de ba te. Ape la aos bra si le i ros, em pre sá ri os, po lí ti -
cos, go ver nan tes, com um for te teor de cren ça em
nos sa po ten ci a li da des. Re co nhe ce a sede do Bra sil
por tra ba lho e por mo der ni da de, fun da men ta dos na
edu ca ção, no co nhe ci men to, na cri a ti vi da de e na so li -
da ri e da de.

Nes se tex to, a FIESP iden ti fi ca cer tas con di ci o -
nan tes ma cro e co nô mi cas para o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, tais como: a es ta bi li da de de pre ços, a se-
ri e da de fis cal, o res pe i to aos con tra tos, a ob ten ção de
su pe rá vit co mer ci al no co mér cio in ter na ci o nal, a re-
for ma tri bu tá ria, uma fir me po lí ti ca in dus tri al, uma efi-
ci en te po lí ti ca de co mér cio ex te ri or.

Se gun do o li vre to ”O Bra sil de To dos Nós“, não
bas tam ao País suas van ta gens com pa ra ti vas: é pre-
ci so bus car van ta gens com pe ti ti vas. Na eco no mia,
tra ta-se de ga ran tir, por meio dos ca mi nhos re co men -
da dos pela pro pos ta, uma tra je tó ria ca den te para os
ju ros e para a re la ção dí vi da pú bli ca/PIB. As pri va ti za -
ções, de pre fe rên cia com a pul ve ri za ção de ca pi ta is,
apon tam para a di re ção cor re ta, mas é pre ci so cons-
tru ir ins ti tu i ções re gu la do ras for tes e es ta be le cer
mar cos re gu la tó ri os com pe ten tes.

A FIESP de fen de o de sen vol vi men to do mer ca -
do de ca pi ta is, cré di tos para in ves ti men tos pro du ti -
vos, es pa ço para a pre vi dên cia pri va da, re for ma tra-
ba lhis ta que pro mo va a mul ti pli ca ção de em pre gos
for ma is. A pro pos ta ali nha uma sé rie de re qui si tos
para a evo lu ção em di re ção a um Esta do sem ví ci os,
sem des per dí ci os; para a re for ma do sis te ma po lí ti co
e do sis te ma ju di ciá rio.

O li vre to de di ca aten ção ao pro ble ma da cons-
tru ção da com pe ti ti vi da de em nos sa eco no mia. Se-
gun do ele, deve-se dar aten ção, ex ter na men te, às re-
fe rên ci as in ter na ci o na is de pro du ti vi da de, e, in ter na -
men te, à in te gra ção das ca de i as pro du ti vas. A pre-
sen ça de em pre sas es tran ge i ras en tre nós é vis ta
como be né fi ca, pois pode en cur tar o ca mi nho para a
ob ten ção de su pe rá vit co mer ci al.

A po lí ti ca eco nô mi ca, se gun do a FIESP, deve
re for çar o de sen vol vi men to de gru pos bra si le i ros de
por te mun di al e apo i ar nos sos seg men tos de alta tec-
no lo gia. O de sen vol vi men to deve ter con cep ção re gi -

o na li za da, com pa pel de des ta que para os ”clus ters“,
aglo me ra dos, de pe que nas em pre sas. Nes sa área,
deve ser es ti mu la do o as so ci a ti vis mo em pre sa ri al. A
in te gra ção do Bra sil a blo cos eco nô mi cos só po de rá
ter su ces so se re du zi dos os cus tos sis tê mi cos in de vi -
dos que re ca em so bre nos sas em pre sas. A in ser ção
do Bra sil no co mér cio in ter na ci o nal deve se guir cro-
no gra mas si mul tâ ne os de re du ção dos cus tos sis tê -
mi cos que pre ju di cam as em pre sas bra si le i ras.

É de li ne a do pela FIESP um ro te i ro de me tas e
ações, quan ti fi cá ve is, que po de rão dar o de se ja do im-
pul so à trans for ma ção do Bra sil, com in clu são so ci al
e for ta le ci men to da de mo cra cia, cri a ção de opor tu ni -
da des e con so li da ção da ci da da nia.

Entre es sas me tas es tão quan ti fi ca ções para o
cres ci men to sus ten tá vel da eco no mia; o cres ci men to
do em pre go e da ocu pa ção; a re du ção da po bre za ab-
so lu ta e re la ti va; o au men to da es co la ri da de; a re du -
ção da mor ta li da de in fan til e o in ves ti men to em sa ú -
de; a re for ma tri bu tá ria; a con sis tên cia fis cal; a tra je tó -
ria do su pe rá vit da ba lan ça co mer ci al; a re du ção do
dé fi cit em tu ris mo e em fre tes; o flu xo agre ga do de in-
ves ti men tos pro du ti vos; a re du ção das de si gual da des 
re gi o na is; os in ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol -
vi men to, em ca pa ci ta ção, em ino va ção e ges tão. To-
das, re pi ta-se, me tas nu mé ri cas e quan ti fi ca das.

O li vre to da FIESP, com esse belo tí tu lo de ”O
Bra sil de To dos Nós“, ter mi na com uma men sa gem
de con fi an ça em nos so País. Se gun do o tex to, cujo
gran de tema é a cons tru ção da com pe ti ti vi da de, ”o
povo bra si le i ro, to le ran te e so li dá rio, é a fon te bá si ca
de fi bra e de ener gia para ven cer os gran des de sa fi os: 
po bre za, ex clu são, fal ta de com pe ti ti vi da de, inép cia
do Esta do“. O li vre to in sis te em que é pos sí vel cons-
tru ir um ca mi nho sus ten tá vel de pro gres so so ci al ten-
do como base e como meio a com pe ti ti vi da de. Só ela
per mi te con vi ver com a glo ba li za ção, ven cer a ex clu -
são e dar es pe ran ça aos ci da dãos e, prin ci pal men te,
aos jo vens.

Sr. Pre si den te, eu não po de ria de i xar de dar
des ta que a esse tex to da FIESP e de elo giá-lo. É uma
bela con tri bu i ção para uma dis cus são cons tru ti va so-
bre nos sos pro ble mas e nos sos ca mi nhos.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pe que nos pro du to -
res do Esta do do Ma ra nhão es tão con tan do ago ra
com mais um ins tru men to de ori en ta ção para o tra ba -
lho agrí co la no cam po. Tra ta-se do pro gra ma de rá dio
Ter ra Viva, cri a do pelo Go ver no do Esta do para ori en -
tar e in cen ti var os pro du to res nos mais di ver sos te-
mas, en tre eles o uso de no vas tec no lo gi as no cam po.

Esse é um dos as pec tos po si ti vos da con tri bu i -
ção dos me i os de co mu ni ca ção so ci al para a evo lu -
ção da hu ma ni da de, para a pro mo ção do de sen vol vi -
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men to eco nô mi co e so ci al das co mu ni da des, bem
como para a me lho ria da qua li da de de vida e cul tu ral
dos po vos.

É de ver de todo ho mem pú bli co tra ba lhar para
que se pro mo va a fun ção so ci al dos me i os de co mu ni -
ca ção de mas sa.

O pro gra ma, com du ra ção de dez mi nu tos, já
está sen do ve i cu la do às 3h da ma nhã e re pri sa do aos
do min gos às 11h, em apro xi ma da men te 34 emis so -
ras de rá dio da ca pi tal e do in te ri or do Ma ra nhão. É de
um va lor ines ti má vel para o ho mem do cam po a im-
ple men ta ção des se pro gra ma ra di o fô ni co que, por
isso mes mo, deve ser enal te ci do.

O ob je ti vo do pro gra ma Ter ra Viva é atin gir prin-
ci pal men te o agri cul tor fa mi li ar. No Ma ra nhão, como
na gran de ma i o ria do vas to ter ri tó rio bra si le i ro, foi
cons ta ta do que o rá dio é um ve í cu lo de co mu ni ca ção
ou vi do, com as si du i da de, pela ma i o ria dos agri cul to -
res e da po pu la ção em ge ral.

A uti li za ção do rá dio, por tan to – esse ins tru men -
to de re la ti vo ba i xo cus to para a po pu la ção e po de ro -
sís si mo ve í cu lo de in for ma ção e en tre te ni men to –,
pode le var, até às pes so as mais hu mil des do cam po,
ori en ta ções téc ni cas im por tan tís si mas, de for ma prá-
ti ca. Por meio do rá dio, os ho mens e mu lhe res do
cam po apren de rão como me lhor apli car tec no lo gi as
na sua la vou ra.

Vale des ta car que o pro gra ma ra di o fô ni co Ter ra
Viva está sen do um gran de ali a do na pres ta ção da
as sis tên cia téc ni ca aos pro du to res ma ra nhen ses,
sen do um mar co na his tó ria do nos so Esta do e exem-
plo para o Bra sil. A Go ver na do ra Ro se a na Sar ney in-
ves te cada vez mais na agri cul tu ra do Ma ra nhão: um
dos gran des avan ços no ano pas sa do foi a con tra ta -
ção de cer ca de 90 en ge nhe i ros agrô no mos por meio
do pro gra ma Viva Ma ra nhão.

O Ter ra Viva pre ten de es ti mu lar a re fle xão e a
cons tru ção do sa ber po pu lar, as vi vên ci as co mu ni tá ri -
as e co le ti vas. O pro gra ma está pro pi ci an do ao pú bli -
co ele men tos con ce i tu a is para de sem pe nhar ações
con cre tas de em pre en de do ris mo den tro de uma
pers pec ti va de auto-sus ten ta ção. Ele pro cu ra es ti mu -
lar a ge ra ção de no vas e cri a ti vas idéi as a par tir do co-
nhe ci men to trans mi ti do.

A im por tân cia do pro gra ma Ter ra Viva é mu i to
ma i or do que po de mos aqui re gis trar, prin ci pal men te
se le var mos em con si de ra ção o fato de o Ma ra nhão
ser o úni co Esta do bra si le i ro a man ter uma po pu la ção 
ru ral pro por ci o nal men te ele va da em re la ção à ur ba -
na. Te mos no Ma ra nhão um qua dro pe cu li ar, que
deve ser des ta ca do.

Se gun do o Cen so De mo grá fi co 2000, dos 5,6
mi lhões de seus ha bi tan tes, 48,2% re si dem em áre as
ru ra is, nas qua is pre do mi nam pe que nas aglo me ra -
ções dis per sas. Em ra zão dis so, pra ti ca men te não há

eco no mia de es ca la e uma par te sig ni fi ca ti va dos tra-
ba lha do res ru ra is não re ce be ren da mo ne tá ria sig ni fi -
ca ti va, fato que im pe de o aces so ao mer ca do for mal
de con su mo. Ain da exis tem ali ba i xos ín di ces de es-
co la ri za ção e de sa ne a men to, ca rac te ri zan do um
qua dro de po bre za no cam po ain da mu i to acen tu a do,
em que pese, deva-se re gis trar, o es for ço que o po der 
pú bli co fez e vem fa zen do para mu dar esta si tu a ção,
me lho ran do as con di ções de vida da po pu la ção.

Cons ci en te de que é pos sí vel mu dar esse per fil,
o Go ver no do Esta do do Ma ra nhão in ten si fi ca as
ações de com ba te à po bre za ru ral, atu an do em fren-
tes im por tan tes, como o Pro gra ma de Com ba te à Po-
bre za, por exem plo.

O Pro gra ma, que con ta com apor te de re cur sos
do Go ver no Fe de ral e do Ban co Mun di al, ob je ti va re-
du zir a po bre za ru ral no Ma ra nhão, me di an te o fi nan -
ci a men to não re em bol sá vel de pe que nos in ves ti men -
tos de uso co mu ni tá rio, des ti na dos à in fra-es tru tu ra
de na tu re za eco nô mi ca e so ci al, além da ge ra ção de
opor tu ni da des de tra ba lho e ren da.

Ao lon go do exer cí cio de 2000, o Pro gra ma de
Com ba te à Po bre za Ru ral fi nan ci ou 1.761 pro je tos
co mu ni tá ri os, en vol ven do re cur sos da or dem de
R$66,1 mi lhões. Fo ram pro je tos para a aber tu ra de
ca mi nhos de aces so às áre as de pro du ção, para ele-
tri fi ca ção ru ral, me lho ri as ha bi ta ci o na is, im plan ta ção
de sis te mas sim pli fi ca dos de abas te ci men to d’água,
para im plan ta ção de agro in dús tri as, aqui si ção de tra-
to res, cons tru ção de pe que nas pon tes, obras de ir ri -
ga ção, cons tru ção de açu des, ati vi da des di re ta men te 
pro du ti vas e para ou tras ações só cio-re cre a ti vas, de
in te res se co mu ni tá rio.

No pe río do de 1998 a 2000, fo ram fi nan ci a dos
2.981 pro je tos, sen do 2.306 des ti na dos à in fra-es tru tu -
ra; 406, para ati vi da des de pro du ção; e 269, para a área
so ci al. No to tal, be ne fi ci a ram-se 144.405 fa mí li as.

Ao in ves tir no ho mem do cam po, o Ma ra nhão
se me ia o seu fu tu ro e o bem-es tar de sua gen te. É o
ca mi nho a ser se gui do para o for ta le ci men to da eco-
no mia ma ra nhen se.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os cha ma dos
”ser vi ços de in for ma ção“ fo ram um ins tru men to am-
pla men te uti li za do pe los re gi mes au to ri tá ri os.  Na tris-
te e san gren ta his tó ria das di ta du ras sul-ame ri ca nas,
não há uma se quer que não te nha se va li do de tão
cru el fer ra men ta para hos ti li zar e mas sa crar os que
lu ta vam pela re de mo cra ti za ção de suas na ções.

No Bra sil, du ran te os anos de chum bo, o go ver -
no mi li tar foi use i ro e ve ze i ro em ati vi da des de es pi o -
na gem po lí ti ca. Do cu men tos e tes te mu nhos de um
cem nú me ro ví ti mas da di ta du ra dão con ta de que tais
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ope ra ções es ta vam con cen tra das, em ní vel fe de ral,
nas mãos do te mi do Ser vi ço Na ci o nal de Infor ma -
ções; nos Esta dos, o ser vi ço sujo fi ca va a car go dos
te mi dos DOI-CODIs, em cu jos po rões eram em pre ga -
das abo mi ná ve is prá ti cas de tor tu ras fí si cas e psi co -
ló gi cas.

Com o pas sar do tem po, a es tru tu ra cri a da com
a fi na li da de de per se guir opo si to res agi gan tou-se de
tal for ma que sua exis tên cia se tor nou um far do pe ri -
go so para o pró prio go ver no que a cri a ra. Acon te ci -
men tos ain da mu i to mal es cla re ci dos, como o aten ta -
do do Rio Cen tro e o de sa pa re ci men to de mu i tos mi li -
tan tes po lí ti cos, du ran te os qua se vin te anos de re gi -
me mi li tar, são como uma cha ga que se re cu sa a ci ca -
tri zar, tão bár ba ros fo ram os mé to dos uti li za dos, tão
mes qui nhos fo ram os seus pro pó si tos.

Com o fim do re gi me mi li tar, or ga nis mos como o
SNI e os DOI-CODIs fo ram for mal men te ex tin tos. Mu-
da ram as de no mi na ções. No en tan to, a de sa ti va ção,
de fato, des ses ór gãos pa re ce não ter se con su ma do
até os dias atu a is.

Assim, ape sar das pro i bi ções cons ti tu ci o na is, vez
ou ou tra so mos sur pre en di dos com no tí ci as de que
agen tes ou ex-agen tes li ga dos aos ór gãos de in te li gên -
cia es pre i tam, por meio de es cu tas clan des ti nas, pes so -
as, sin di ca tos e en ti da des que, sob o seu ves go olhar,
são con si de ra dos ini mi gos do es ta do. Isso, sem fa lar na
uti li za ção de in for ma ções com fi na li da de de le sar os co-
fres pú bli cos, con for me se ve ri fi cou no epi só dio que fi-
cou co nhe ci do como ”o gram po do BNDES“, tam bém
ca re ce dor de mais es cla re ci men tos.

Sr. Pre si den te, faço es ses co men tá ri os à gui sa
de in tro du ção dos gra ves fa tos que pas so a re la tar.

Re cen te men te, o Jor nal do Bra sil pu bli cou re-
por ta gens, de nun ci an do a uti li za ção do Ser vi ço de
Inte li gên cia do Exér ci to em ati vi da des de es pi o na gem 
de par ti dos po lí ti cos, de sin di ca tos e de mo vi men tos
so ci a is e es tu dan tis.

Se gun do o jor nal, 541 (qui nhen tos e qua ren ta e
um) agen tes, dis tri bu í dos em 29 (vin te e nove) uni da -
des de in te li gên cia do Exér ci to, es ta ri am acom pa -
nhan do, sis te ma ti ca men te, ações de en ti da des le gal -
men te cons ti tu í das.   Nes sa ”mis são“, se é que se
pode cha mar a isso de mis são, os agen tes go ver na -
men ta is es ta ri am uti li zan do mé to dos ile ga is, tais
como, iden ti da des fal sas, ar mas ras pa das, au to mó -
ve is com pla cas fri as, en fim, todo le que de ili ci tu des
pró prio dos re gi mes de ex ce ção.

Em se gui da, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral so li ci -
tou ao JB có pia dos do cu men tos que de ram ori gem à
re por ta gem. A in ves ti ga ção da de nún cia fi ca rá sob a
res pon sa bi li da de de um gru po de Pro cu ra do res da
Re pú bli ca, co or de na dos pela área de Di re i tos do Ci-
da dão, sob a res pon sa bi li da de da Sub pro cu ra do -

ra-Ge ral da Re pú bli ca, Dra. Ma ria Eli a ne Me ne zes de
Fa ri as.

Na opi nião da Sub pro cu ra do ra: ”não cabe ao
Exér ci to in ves ti gar ati vi da des lí ci tas“, sen do esse ”um
ví cio de i xa do pela épo ca au to ri tá ria“.

Con cor da mos com o pon to de vis ta da ilus tre
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co. Sob o man to do Esta-
do De mo crá ti co de Di re i to, não é per mi ti do aos agen-
tes pú bli cos – seja lá sob que pre tex to ou fi na li da de –
usar de mé to dos ile ga is para in ves ti gar pes so as, as-
so ci a ções ci vis e par ti dos po lí ti cos que es te jam agin-
do na mais es tre i ta obe diên cia à lei.

Nes ta opor tu ni da de, ante a re le vân cia e gra vi -
da de dos fa tos nar ra dos, gos ta ría mos de in for mar
que apre sen ta re mos à Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res e De fe sa Na ci o nal re que ri men to para a re a li za -
ção de au diên cia pú bli ca, em que se dis cu ti rá o pro-
ble ma da uti li za ção in de vi da dos ser vi ços de in te li -
gên cia e o que é pre ci so fa zer para ex tir par, de uma
vez por to das, essa he ran ça do pe río do au to ri tá rio.

Para nós, é pre ci so de i xar bem cla ro que a atu a -
ção des ses ór gãos, so bre tu do os li ga dos às or ga ni za -
ções mi li ta res, deve se man ter nos es tre i tos li mi tes da
le ga li da de. E tam bém, que não é fun ção do Exér ci to,
da Ma ri nha ou da Ae ro náu ti ca in ves ti gar par ti dos de
opo si ção, es tu dan tes ou sin di ca tos.

Por úl ti mo, é ne ces sá rio afir mar, em alto e bom
som, que não é fun ção de agen tes pa gos pe los co fres 
pú bli cos es pi o nar as ati vi da des das pes so as que
com põem a opo si ção par ti dá ria, ou da que las que de
al gu ma for ma não com pac tu am com as idéi as e
ações go ver na men ta is.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o apa-
re ci men to do Pla no Real, em 1994, até hoje, mu i ta co-
i sa mu dou e mu i ta co i sa con ti nu ou igual, no que se re-
fe re ao se tor fi nan ce i ro e ao se tor go ver na men tal da
eco no mia. Até en tão di zia-se – com ra zão, aliás – que
os gran des be ne fi ciá ri os da su pe rin fla ção eram os
ban cos e o go ver no. Di zia-se que os ban cos e o go-
ver no eram só ci os da in fla ção, que fa zia o pa pel de
um me ca nis mo mo ne tá rio me di an te o qual se trans fe -
ria gran de par ce la da ren da da so ci e da de para es tas
duas ins ti tu i ções:  os ban cos e o go ver no.

Os ban cos, por que ga nha vam mu i to di nhe i ro
com o cha ma do flo at, isto é, em pres ta vam a ju ros al-
tos, em ge ral para o go ver no, os re cur sos dos cli en tes 
que fi ca vam pa ra dos nas con tas cor ren tes sem nada
ren der para os de po si tan tes. A in fla ção cor ro ía o va lor 
real des ses re cur sos, que eram apro pri a dos pe los
ban cos.  Tan to é as sim que os ban cos nem se da vam
ao luxo de co brar ta ri fas ban cá ri as. O flo at dos re cur -
sos dos cli en tes lhes bas ta vam.
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O go ver no, por que im pri mia di nhe i ro à von ta de,
com o que au men ta va os re cur sos a sua dis po si ção. E
aqui me re fi ro es pe ci fi ca men te ao go ver no fe de ral,
que tem a cha ve da Casa da Mo e da. A ex pan são da
base mo ne tá ria, que é o nome téc ni co para essa im-
pres são in dis cri mi na da de di nhe i ro, ca u sa va, é cla ro,
in fla ção, e essa in fla ção, tam bém de no mi na da im pos -
to in fla ci o ná rio, de pre ci a va o va lor da mo e da em po-
der do pú bli co. No fri gir dos ovos, era trans fe rên cia de
po der aqui si ti vo da po pu la ção para o go ver no. Além
do mais, a in fla ção alta tam bém ti nha o efe i to de cor-
ro er o va lor real das des pe sas do go ver no, como dé bi -
tos com for ne ce do res e pa ga men to de sa lá ri os. Nes-
se úl ti mo as pec to, be ne fi ci a vam-se da su pe rin fla ção
tan to o go ver no fe de ral quan to os go ver nos es ta du a is 
e mu ni ci pa is.

O que mu dou de 1994 para cá foi o fim da su pe -
rin fla ção; o que sig ni fi ca di zer, na óp ti ca dos ban cos,
o fim do flo at e, na óp ti ca do go ver no, o fim do im pos to 
in fla ci o ná rio; ou pelo me nos a bru tal re du ção da mag-
ni tu de des ses dois ele men tos. O que não mu dou de
1994 para cá, po rém, foi que tan tos os ban cos quan to
o go ver no con ti nu am a se apro pri ar de gran de par ce -
la da ren da na ci o nal, ago ra por ou tros me ca nis mos.

Qu an do o Pla no Real mos trou ter su ces so para
a es ta bi li za ção da eco no mia, o Go ver no do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so ti nha dois pro ble mas
di fí ce is, en tre ou tros. O pri me i ro era im pe dir que o fim
da in fla ção le vas se à que bra de i ra do sis te ma fi nan ce -
i ro, já que os ban cos per de ri am o flo at, com o qual se
fi nan ci a vam. O se gun do era im pe dir a ina dim plên cia
do se tor go ver na men tal. Prin ci pal men te os go ver nos
es ta du a is e mu ni ci pa is cor ri am o ris co de se rem pa ra -
li sa dos, uma vez que suas des pe sas não mais se ri am 
au to ma ti ca men te cor ro í das pela in fla ção.  Ha ve ria
for te de se qui lí brio or ça men tá rio.

A so lu ção dada ao pri me i ro pro ble ma foi o
PROER. A um cus to or ça men tá rio de cer ca de 21 bi-
lhões de re a is – par te dos qua is tem sido re cu pe ra do
pelo Ban co Cen tral à me di da que os em prés ti mos vão
sen do pa gos e par te dos qua is ja ma is será re cu pe ra -
do –, re es tru tu rou-se o sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro,
me lhor di zen do, re es tru tu ra ram-se os dé bi tos e cré di -
tos dos ma i o res ban cos bra si le i ros, com a con co mi -
tan te trans fe rên cia de pro pri e da de dos ban cos que
apre sen ta vam pro ble mas gra ves. Gra ças ao PROER,
que tem sido re co nhe ci do mun di al men te como um
pro gra ma efi caz de cus to re la ti va men te ba i xo, im pe -
diu-se a even tu al pa ra li sia do sis te ma fi nan ce i ro na ci -
o nal, o que po de ria le var, en tre ou tras con se qüên ci as
ne ga ti vas, a uma bru tal re ces são.

A so lu ção dada ao se gun do pro ble ma foi a re es -
tru tu ra ção e a as sun ção, por par te do Go ver no Fe de -
ral, das dí vi das de Esta dos e de Mu ni cí pi os. A con se -
qüên cia des sa trans fe rên cia de dí vi das para o Go ver -

no Fe de ral está aí es tam pa da no au men to ex pres si -
vo, des de 1994 para cá, da dí vi da mo bi liá ria pú bli ca
in ter na. Esse não foi o úni co fa tor para esse au men to,
hou ve tam bém o cus to de se man ter o câm bio va lo ri -
za do e a con ta bi li za ção de dí vi das que se man ti nham
ocul tas nas con tas na ci o na is. To da via, a as sun ção
das dí vi das es ta du a is e mu ni ci pa is, me di an te a tro ca
de tí tu los pú bli cos de Esta dos e Mu ni cí pi os por tí tu los
do Te sou ro Na ci o nal, con tri bu iu bas tan te para o re-
sul ta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten do co-
men ta do, em li nhas ge ra is, a si tu a ção dos ban cos e
do go ver no, nos úl ti mos sete anos, che ga mos ao dia
de hoje. E hoje o que se vê são os ban cos ten do al tís -
si mos lu cros – as man che tes dos jor na is fa lam sem-
pre em lu cros re cor des –, e o se tor go ver na men tal ex-
tra in do do povo bra si le i ro cer ca de 35% de tudo que
ele pro duz em um ano.

Hoje os ban cos não mais po dem con tar com a
in fla ção alta para cor ro er o va lor real dos de pó si tos de
seus cli en tes. Pas sa ram, por tan to, a co brar ta ri fas
ban cá ri as, igual zi nho como fa zem os ban cos nos pa í -
ses de mo e da es tá vel. O que é pe cu li ar, con tu do, ao
Bra sil é que, pri me i ro, os ban cos, por meio de pla ne -
ja men to tri bu tá rio, con se guem evi tar pa gar par te con-
si de rá vel dos im pos tos que lhes ca be ri am pa gar, o
que faz que te nham so bre si uma car ga tri bu tá ria bem
me nor do que se ria ra zoá vel dada a for ça eco nô mi ca
do se tor. Por tan to, é um pro ble ma, no fun do, de le gis -
la ção tri bu tá ria, de modo a se fe cha rem as bre chas
da le gis la ção por onde os ban cos es ca pam – le gal -
men te, diga-se de pas sa gem – de cum prir sua obri ga -
ção tri bu tá ria.

E, em se gun do lu gar, no Bra sil, como sa be mos,
os ju ros são al tís si mos; o que não é cul pa dos ban cos, 
an tes é cul pa do mal es ta do crô ni co das fi nan ças pú-
bli cas, mas que aca ba fa vo re cen do os ban cos quan-
do em pres tam re cur sos pró pri os, pois é so bre o pa ta -
mar dos ju ros pa gos pe los tí tu los pú bli cos fe de ra is
que se for mam as ta xas de juro vi gen tes no mer ca do
para em prés ti mos cor po ra ti vos e pes so a is. Por sua
vez, quan do os ban cos em pres tam re cur sos cap ta -
dos no mer ca do, tem-se de olhar a di fe ren ça en tre
taxa de cap ta ção e taxa do em prés ti mo, o cha ma do
spre ad, que, no Bra sil, é tam bém al tís si mo. Aqui, sim,
é cul pa dos ban cos: cul pa da car te li za ção do se tor, do
ajus te do pre ço do di nhe i ro en tre os ban cos, pois é
inad mis sí vel que o cré di to con ce di do a em pre sas e a
pes so as fí si cas seja mu i tas ve zes su pe ri or aos já al-
tos 19% ao ano da taxa SELIC, que re mu ne ra os tí tu -
los pú bli cos fe de ra is. Dito de ou tra for ma, po de ria ha-
ver ma i or con cor rên cia en tre os ban cos, e a di ver si da -
de de ban cos que te mos hoje no Bra sil, tan to na ci o -
na is quan to es tran ge i ros, per mi ti ria ma i or con cor rên -
cia. To da via, o se tor é car te li za do.
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Qu an to ao go ver no, na era pós-real, con ti nu ou
apro pri an do-se de uma par ce la que eu cha ma ria ex-
ces si va da ren da na ci o nal, prin ci pal men te se com pa -
rar mos com a efi ciên cia do gas to pú bli co, que é ba i xa. 
Entre tan to, com in fla ção re du zi da, subs ti tu iu-se um
modo obs cu ro e al ta men te re gres si vo de ex tra ção da
ren da na ci o nal, que era o im pos to in fla ci o ná rio, por
um modo mais trans pa ren te e me nos re gres si vo. Hoje
to dos sa be mos qual é o per cen tu al da ren da na ci o nal
que é abo ca nha da pelo Esta do. Antes não sa bía mos.
Tudo eram es ti ma ti vas apro xi ma das que bus ca vam
lan çar al gu ma luz na de sor ga ni za ção ge ral e na fal ta
de pa râ me tros ca u sa das pela su pe rin fla ção. Hoje,
pelo me nos, se é que isso ser ve de con so lo, po de mos 
apon tar quan to o go ver no ar re ca da e po de mos co brar 
a cor re ta apli ca ção des ses re cur sos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não pre-
ten do es mi u çar os pro ble mas re fe ren tes à car ga tri-
bu tá ria, à com po si ção e à efi ciên cia do gas to pú bli co.
Não te ria tem po há bil para isso. Qu e ro, po rém, con-
clu ir esse dis cur so cha man do a aten ção para duas
ques tões.

A pri me i ra de las é a ne ces si da de in con tor ná vel
de uma re for ma tri bu tá ria. O atu al Go ver no teve mu i -
tas re a li za ções im por tan tes, mas, nes se cam po, fra-
cas sou. Ao pró xi mo Pre si den te não se per do a rá que
não con si ga li de rar e re a li zar a re for ma tri bu tá ria. Tal
re for ma é im pres cin dí vel por múl ti plas ra zões, mas,
para fa zer a li ga ção com o dis cur so que es tou pro fe -
rin do hoje, eu re al ço o pon to de se eli mi na rem da le-
gis la ção bre chas le ga is que per mi tem a se to res eco-
nô mi cos po de ro sos es ca par à obri ga ção tri bu tá ria, a
cha ma da eli são fis cal. Os ban cos, como dis se, são o
ma i or exem plo de como é pos sí vel con tor nar a obri-
ga ção tri bu tá ria me di an te a uti li za ção de pre ce i tos le-
ga is. Ou tro pon to da re for ma tri bu tá ria que re al ço é a
bus ca de ma i or jus ti ça tri bu tá ria, isto é, re ti rar, de fato,
mais de quem pode mais, e me nos de quem pode me-
nos. Atu al men te, a es tru tu ra tri bu tá ria bra si le i ra
apóia-se for te men te em im pos tos in di re tos so bre o
con su mo, que igua lam, na tri bu ta ção, o po bre e o rico.
Qu an to aos im pos tos di re tos so bre a ren da, in ci dem
for te men te so bre os ci da dãos de clas se mé dia com
em pre go for mal. E já se dis se que a so ne ga ção, de-
po is do fu te bol, é o es por te na ci o nal de ma i or po pu la -
ri da de.

A se gun da e úl ti ma ques tão que abor do é o pro-
ble ma da car te li za ção dos ban cos, ques tão que po-
de ria ser es ten di da para se fa lar da car te li za ção da
eco no mia como um todo.

Nos úl ti mos sete anos – na era pós-real, di ga -
mos as sim – as sis tiu-se, no País, a gran de mo der ni -
za ção da es tru tu ra eco nô mi ca e das ins ti tu i ções go-
ver na men ta is que tra tam da eco no mia, de for ma a
pre pa rar o Bra sil para ma i or in te gra ção com a eco no -

mia mun di al.  Dan do con sis tên cia a esse pro ces so,
hou ve aber tu ra de mer ca dos, pri va ti za ção de em pre -
sas es ta ta is, ma i or res pon sa bi li da de fis cal por par te
do go ver no, so fis ti ca ção do mer ca do fi nan ce i ro, me-
nor in ter ven ção es ta tal na for ma ção de pre ços dos
bens e ser vi ços. Em suma, me nos vo lun ta ris mo, me-
nos po pu lis mo e mais qua li da de téc ni ca para a su per -
vi são e re gu la ção da eco no mia.

Entre tan to – e este é o pon to que que ro en fa ti -
zar – uma das ins ti tu i ções es ta ta is mais re le van tes
para o bom fun ci o na men to de uma eco no mia mo der -
na e pu jan te, que ga ran ta a ob ser va ção do va lor eco-
nô mi co mais alto, que é o bem-es tar do ci da dão, ain-
da en ga ti nha, ain da dá seus pri me i ros pas sos tí mi dos 
no Bra sil.  Essa ins ti tu i ção é uma agên cia an ti trus te
for te, bem es tru tu ra da, res pe i ta da e — por que não
di zer? — te mi da. Se é ver da de que a eco no mia fun ci -
o na me lhor — e quan do digo me lhor, es tou di zen do
me lhor para to dos — com me nos in ter ven ção ca pri -
cho sa e dis cri ci o ná ria do Esta do; tam bém é ver da de
que um dos pa péis mais im por tan tes do Esta do na re-
gu la ção eco nô mi ca é ga ran tir a con cor rên cia. A for-
ma ção de car tel de pro du to res para im pe dir a con cor -
rên cia deve ser vis ta, cada vez mais na eco no mia
con tem po râ nea, como cri me gra vís si mo, como cri me
de lesa-pá tria. E deve ser pu ni da com ri gor pro por ci o -
nal a essa gra vi da de.

No Bra sil, nós te mos o CADE, o Con se lho Admi-
nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca, que é au tar quia vin-
cu la da ao Mi nis té rio da Jus ti ça. Exis tia no pa pel des-
de 1962, mas foi re for mu la do e ob te ve suas ca rac te -
rís ti cas atu a is em 1994. É par te, por tan to, das ins ti tu i -
ções cri a das na era pós-real. To da via o CADE não as-
sus ta nin guém e ain da não mos trou para o que veio.
Não é isso que ocor re hoje em dia, mas um pro ces so
no CADE de ve ria ca u sar ar re pi os tão ou mais ge la -
dos numa em pre sa do que os que ca u sa a vi si ta de
um fis cal da Re ce i ta.

Assim, o for ta le ci men to do CADE, a cri a ção de
um qua dro pró prio de téc ni cos al ta men te qua li fi ca dos 
e bem re mu ne ra dos, com cons ciên cia da im por tân cia 
de seu pa pel e com au to no mia de atu a ção, de ve ria
ser pri o ri da de no re de se nho ins ti tu ci o nal do Esta do
bra si le i ro. Um dos se to res que está me re cen do uma
in ves ti ga ção des se CADE que, por en quan to, exis te
ape nas na ima gi na ção e no de se jo, se ria — não res ta
qual quer dú vi da — o se tor ban cá rio.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca van ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en-
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Sras e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 05 de mar ço do cor-
ren te, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos a se-
guin te:

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  1º 01271

    521FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  1º 01273

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 31 mi nu tos.)

(OS 11081/02)

    523FEVEREIRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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