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Ata da 104ª Sessão Não Deliberativa,
em 20 de agosto de 2002 

4ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 51ª Le gislatura

Presidência dos Srs. Mo zarildo Ca valcanti e Ma guito Vi lela

(Inicia-se a ses são às 14 ho ras e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Havendo nú mero re gimental, de claro aber ta à ses -
são.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos tra -
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
A Hora do Expe diente da pre sente ses são desti-
na-se a co me morar o Dia do Ma çom, nos termos do 
Requerimento nº 47, de 2002, do Se nador Mo zaril-
do Ca valcanti e ou tros Srs. Se nadores.

Convido para com por a Mesa o Sr. La elso Ro dri-
gues, So berano Grão-Mes tre Ge ral do Gran de Ori en -
te do Bra sil e o Sr. Edil cides Lino de Melo, Se reníssi-
mo Grão-Mes tre da Grande Loja de Bra sília.

(Palmas.)

O Sr. Mo zarildo Ca valcanti, 4º Se cretá-
rio, de ixa a ca deira da pre sidência, que é
ocupada pelo Sr. Ma guito Vi lela.

O SR. PRESIDENTE (Ma guito Vi lela) – Com -
posta a Mesa, con cedo a pa lavra ao Se nador Mo zaril-
do Ca valcanti para o seu pro nunciamento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora -
dor.) – Se nador Ma guito Vi lela, que pre side esta ses -
são, So berano Grão-Mes tre do Gran de Ori ente do
Brasil, Dr. La elso Ro drigues, Se reníssimo Grão-Mes -
tre da Gran de Loja de Bra sília, Edilcides Lino de Melo, 
demais au toridades ma çônicas, cu nhadas, jo vens,
DeMolay das Gran des Lo jas do Brasil e da APJ do
Grande Ori ente do Bra sil, meus se nhores, mi nhas se -
nhoras, re úne-se, mais uma vez, a Câ mara Alta do
País para as ho menagens à Ma çonaria Bra sileira, ao
ensejo das co memorações do Dia do Ma çom, por re -
querimento de mi nha au toria com apo io de ou tros
Srs. Se nadores e apro vação unâ nime do Ple nário do
Senado.

A data re corda, de iní cio, que as lo jas Co mércio
e Artes, União e Tran qüilidade e Espe rança ex pandi-
ram os seus qua dros de obreiros e fundaram, em
Assembléia de 17 de ju nho de 1822, o Gran de Ori en-
te do Bra sil, que teve como Grão-Mes tre José Bo nifá-
cio de Andra da e Sil va e, como Pri meiro Gran de Vi gi-
lante, Jo aquim Gon çalves Ledo. Esse úl timo e in te-
grantes da Con federação da Ma çonaria Sim bólica do
Brasil (CMSB) re uniram-se em Be lém, a ca pital pa ra-
ense, de cidindo no mear o 20 de agos to como o Dia
do Ma çom.

A Ordem Ma çônica é uma ins tituição que, ao
longo do tem po, vem con tribuindo para for mação de
cidadãos jus tos e operosos, com prometidos com o
soerguimento da hu manidade.

A Ma çonaria, acre ditando em Deus, o Gran de
Arquiteto do Uni verso, na ca pacidade do ho mem, no
amor e na pre servação da fa mília, per correu, de for -
ma cons trutiva, a his tória na cional, aten ta aos prin cí-
pios que de fende per manentemente. Exem plo disso,
os cin qüenta anos da cam panha abo licionista re vela-
ram a cons trutiva atu ação de fi guras ex ponenciais,
como os ma çons Pa dre Antô nio Fe ijó, José do Pa tro-
cínio, Castro Alves, Rui Bar bosa, Eu zébio de Qu eirós
e Vis conde do Rio Bran co, re sultando na ex tinção do
tráfico de es cravos, no projeto ma çônico da Lei do
Ventre Li vre, na Fundação da Con federação Abo licio-
nista e na Lei Áu rea.

Outros grandes vultos da história do País, como
D. Pe dro I, Jo aquim Na buco, Qu intino Bo caiúva, Ti ra-
dentes e o Du que de Ca xias tam bém eram ma çons,
como tam bém eram os par ticipantes da Re volução
Francesa e da Inde pendência dos Estados Unidos da
América.

A de fesa da li berdade, tão pró pria, por tanto, da
Maçonaria, em to dos os tem pos, en volveu fi guras ím -
pares da nos sa his tória. Na luta pela Inde pendência,
foi in contestável a li derança do ci tado José Bo nifácio
de Andra da e Sil va, Mi nistro do Re ino e de Estran gei-
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ros e tam bém Pri meiro Man datário do Gran de Ori en -
te do Bra sil, em 17 de ju nho de 1822.

Euzébio de Qu eiroz, que deu nome à lei que ex -
tinguiu o trá fico de es cravos, em 1850, era mem bro do 
Supremo Con selho da Ma çonaria. A lei que de clarou
livres as cri anças nas cidas es cravas a partir de 1871
levou o nome do Visconde do Rio Bran co, Grão-Mes -
tre do Gran de Ori ente do Bra sil.

A essa mes ma po sição che gou o Ma rechal De o -
doro da Fon seca, lí der do pro cesso de im plantação
da Re pública e da for mação do Esta do bra sileiro, a
que se de dicaram, também, Flo riano Pe ixoto, Cam-
pos Sal les, Hermes da Fon seca, Nilo Pe çanha, Wen-
ceslau Brás e Was hington Luís, tam bém ma çons e
membros destacados do Gran de Ori ente do Bra sil,
que vi ria a se ins talar nes ta Ca pital em 1978 e é hoje
reconhecido como uma das ma iores obe diências ma -
çônicas de ori gem la tina.

Devemos re pisar que a Ma çonaria, com ori gem
na Anti güidade mais dis tante, é ba seada na cren ça
em um Ser Su perior, o Gran de Arqui teto do Uni verso
– que é Deus, o prin cípio e ca usa de to das as co isas.
Rigorosa em seus prin cípios é, no en tanto, to lerante
com as pes soas, re comendando o res peito das opi -
niões alhe ias, ain da que com elas não se con corde.
Foi por isso que a Ma çonaria so freu uma fe roz pre se-
güição por par te da “San ta Inqui sição”, co mandada
pela Igre ja Ca tólica.

A Ma çonaria re úne, em todo o mun do, um nú -
mero su perior a 11 mi lhões de in tegrantes, dos qua is
exige per feita con duta mo ral e ca pacidade de con tro -
le do com portamento. O ma çom é, con sequentemen-
te, um ho mem li vre, de conduta ili bada, que se abs -
tém de dis criminar o se melhante, mo tivado pela raça,
religião, ide ologia po lítica e po sição so cial. Deve de di-
car-se à fi lantropia e ob servar o só lido pro pósito de se 
auto-aperfeiçoar.

No Bra sil, cer ca de cin co mil lo jas ma çônicas
dedicam-se a um am plo elenco de obras so ciais, aí in -
cluídos os pro jetos de er radicação da men dicância.
Participam das cam panhas de va cinação e de na ture-
za fi lantrópica, como as vol tadas para a ar recadação
e dis tribuição de ali mentos e ves tuário para as pes so-
as ne cessitadas, as sim como a ma nutenção de cre-
ches, es colas, cen tros de apoio a ido sos e programas
de com bate às dro gas.

A ins tituição re aliza ou tros im portantes traba -
lhos de al cance po lítico-social. Em meu Esta do, há
menos de um ano, di vulgou a Car ta de Ro raima, sin -

tetizando as con clusões do en contro so bre “A Ma ço-
naria e a Re alidade da Ama zônia Ro raimense”.

Aqui faço o re gistro da pre sença do Grão-Mes -
tre do Gran de Ori ente Esta dual de Ro raima, o ir mão
Samir Ha tem.

(Palmas.)

No even to, en tre ou tras considerações, en fati-
zou-se a ne cessidade de se ga rantir a so berania na ci-
onal nas áre as de fron teira e da con vivência pa cífica
com as po pulações in dígenas, a im portância de uma
política na cional para a re gião ama zônica que as se-
gure a pre sença e a atu ação do Esta do, e a ga rantia
do con trole e boa ges tão de re cursos pú blicos ou pri -
vados ali in vestidos.

Também a inexistência de con trole so bre a atua-
ção de mu itos profissionais es trangeiros que exe cu-
tam tra balhos e pesquisas na re gião, mu itas ve zes
sem ne nhum con trole do Esta do bra sileiro; a es cas-
sez de re cursos para as ins tituições pú blicas de pes-
quisa e de for mação pro fissional e o im pedimento de
utilização de áre as enor mes do Estado, que re duz
para cer ca de 12% o ter ritório apro veitável para as ati -
vidades produtivas.

As re comendações daí re sultantes fo ram no
sentido da ma ior pre sença das For ças Arma das em
todas as re giões de fron teira, as sim permitindo a im -
plantação de in fra-estrutura para es colas e pos tos de
saúde; que os ór gãos go vernamentais com batam as
ações de gru pos que usam o ín dio, a tese in dígena,
em as suntos que não são de seu le gítimo in teresse.

Por igual, re comendou que este Con gresso, Se -
nado e Câ mara, dis ciplinem a atu ação das Orga niza-
ções Não-Go vernamentais (ONGs), que se com bata
a bi opirataria, que os ór gãos de Go verno am parem fi -
nanceiramente as ins tituições de pesquisa e as uni -
versidades da Ama zônia; e, fi nalmente, que seja re -
gulamentada a Lei Fun diária para Ro raima, res pei-
tando-se o po sicionamento de to das as co munidades
envolvidas.

Em ní vel na cional, grão-mes tres das Gran des
Lojas do Bra sil e do Gran de Ori ente do Bra sil re uni-
ram-se em Bra sília e, ao fi nal, lançaram um ma nifesto
à Na ção chamado Car ta de Bra sília, em que ana lisa-
ram os gran des pro blemas na cionais e pro puseram
soluções, in clusive co brando mais aten ção para a
Amazônia, que corre sé rio ris co de ser in ternacionali-
zada.
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Esse do cumento foi en tregue ao Pre sidente da
República e lido por mim, des ta tri buna, para que pas -
sasse a cons tar dos Anais do Se nado da Re pública.

Quando o Se nado Fe deral, com in teira pro ce -
dência, mais uma vez, co memora o Dia do Ma çom, e
se pres tam me recidas ho menagens à cons trutiva e
tantas ve zes he róica exis tência da Ma çonaria, que as
nossas der radeiras pa lavras se jam de lou vor ao seu
esforço.

Também de in centivo, para que pros siga na de -
fesa per manente e ir redutível dos acer tados prin cípi -
os que a re gem, de li berdade, igual dade e fra ternida-
de para to dos os ho mens.

Quero des tacar também a afi nidade e a ne ces -
sidade de en trosamento en tre o Gran de Ori ente do
Brasil e as Gran des Lo jas do Brasil para o tra balho
que aos ma çons in cumbe fa zer. 

Na ho menagem que o Se nado da Re pública
prestou à Ma çonaria no ano pas sado, tam bém por re -
querimento de mi nha au toria – o que mu ito me hon ra
–, res saltei a mi nha alegria e a mi nha hon ra de ser fi -
lho de ma çom, da Grande Loja de Ro raima, e de ser
eu e tam bém meu fi lho ma çons do Gran de Ori ente do
Brasil. São, portanto, três ge rações fa zendo e pra ti-
cando ma çonaria. (Pal mas.)

Meus ir mãos, en cerro de sejando a to dos sa úde,
força e união! 

Muito obri gado. (Pal mas.)

O Sr. Ma guito Vi lela de ixa a ca deira da 
presidência, que é ocu pada pelo Sr. Mo zaril-
do Ca valcanti, 4º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Ma guito Vi lela,
do Esta do de Go iás.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) –
Cumprimen to o Exmº Sr. Pre sidente em exer cício do
Senado da Re pública, Se nador Mo zarildo Ca valcanti,
médico bri lhante e ma çom exemplar; os de mais Se na-
dores aqui pre sentes; o Pre sidente da Câ mara Le gisla-
tiva do Dis trito Fe deral, Exmº Sr. De putado Gim Arge lo,
que mu ito nos hon ra com a sua pre sença; o Sr. La elso
Rodrigues, So berano Grão-Mes tre Ge ral do Gran de
Oriente do Bra sil; Sr. Edelcides Lino de Melo, Se reníssi-
mo Grão-Mes tre Ge ral das Gran des Lo jas; a Ação Pa -
ramaçônica Ju venil, De Molay; to das as se nhoras e se -
nhores ma çons e de mais con vidados.

Sr. Pre sidente, ve nho à tri buna des ta Casa,
mais uma vez, para pres tar as mi nhas mais jus tas e
sinceras ho menagens à Ma çonaria pelo trans curso
de mais um Dia do Ma çom, uma data co memorada
todo 20 de agos to des de que se ini ciou a Loja Gran de
Oriente da Su íça, da qual ori ginou-se a co munidade
brasileira de ma çons. Já tive opor tunidade de par tici-
par da co memoração des ta data em vá rias oca siões,
em al guns Mu nicípios go ianos, e, hoje, mais uma vez, 
com mu ita hon ra, participo aqui no Se nado Fe deral.

A ori gem da instituição data de 1175, na Ingla -
terra. Adormecida du rante o Obscu rantismo e a Re -
nascença, a mo derna Ma çonaria foi re vivida na Lon -
dres do Sé culo XVIII, com a fi nalidade de di fundir pre -
ceitos e unir os ho mens sem distinção re ligiosa.

Ao Bra sil a Ma çonaria foi tra zida pe los por tu-
gueses, no fi nal da quele sé culo, sob a égi de de uma
causa no bre e jus ta. Em 1815, es tudantes brasileiros
que vol tavam da Uni versidade de Co imbra, onde ha -
viam sido ini ciados como ma çons, or ganizaram-se e
comprometeram-se com a luta pela in dependência do 
Brasil.

Daí sur giu uma das mais im portantes lo jas ma -
çônicas do País, a loja “Co mércio e Artes”, cri ada jus -
tamente pe los ma çons que es tavam com prometidos
com a in dependência po lítica do nos so País.

A luta ini cial não du rou mu ito. Em cum primento
ao De creto Real de 30 de mar ço de 1818, que pro ibia
o fun cionamento de so ciedades se cretas no Brasil,
fechou-se essa loja e que imaram-se seus ar quivos. A
reinstalação só veio em 1821, com a loja re batizada
como “Co mércio e Artes na Ida de do Ouro”.

Entre os in tegrantes da Ma çonaria, na quele
tempo, des tacam-se as fi guras de Jo aquim Gon çal-
ves Ledo e do sa cerdote e ma estro Ja nuário da Cu -
nha Bar bosa, am bos ativistas no processo de in de-
pendência do Bra sil. E, principalmente, de José Bo ni-
fácio de Andra da e Sil va, o Pa trono da Inde pendên-
cia, que foi ele ito o Pri meiro Grão-Mes tre do Grande
Oriente do Bra sil.

Aliás, o mo tivo prin cipal da cri ação do Grande
Oriente foi com prometer a Ma çonaria com a luta pela
independência. Essa de terminação cons ta, de ma nei-
ra ex plícita, nas atas das pri meiras re uniões da or ga-
nização, que so mente ad mitia a iniciação ou a fi liação
de pes soas que tam bém se comprometessem com o
ideal da in dependência.
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Em ju nho de 1822, a fa mília real por tuguesa já
havia re tornado a Lis boa e de ixado Dom Pe dro de
Alcântara, fi lho de Dom João VI, como prín cipe re gen -
te. O Prín cipe Dom Pe dro, que era jo vem e vo luntario-
so, viu-se ro deado por ma çons, que cons tituíam a eli -
te in telectual e eco nômica da quela épo ca.

Por pro posta do Grão-Mes tre José Bo nifácio de
Andrada e Sil va, o príncipe foi ini ciado na Ma çonaria,
em 1822. Mas ain da que to das as pessoas in fluentes
ao re dor de Dom Pe dro fossem ma çons, ha via uma
enorme ri validade po lítica en tre elas. A dis puta pelo
poder na Ma çonaria pro vocou al gumas lu tas.

Dom Pe dro pro clamou a in dependência do Bra -
sil e, exa tamente um mês e meio de pois, em 21 de ou -
tubro de 1822, de terminou o fe chamento tem porário
do Gran de Ori ente, que se man teve em vi gor até
quando ele ab dicou, em abril de 1831.

Além de Dom Pe dro I e de José Bo nifácio, fo ram
membros da Ma çonaria brasileira o Du que de Ca xias,
Luís Alves de Lima e Sil va, os Ma rechais De odoro da
Fonseca e Flo riano Pe ixoto, os ex-Presidentes da Re -
pública Pru dente de Mo rais, Cam pos Salles, Ro dri-
gues Alves, Nilo Pe çanha, Hermes da Fonseca, Wen-
ceslau Braz e Was hington Luís, além de Rui Bar bosa
e de mu itos ou tros bra sileiros ilustres.

Sr. Pre sidente, se nhoras e se nhores, a di gres -
são his tórica que me per miti fa zer tem por ob jetivo
atestar a pro funda in fluência da Ma çonaria na cons ti-
tuição da nos sa Na ção des de a sua in dependência –
é mu ito cla ra a par ticipação de cisiva da Ma çonaria na
independência do nos so País –, o que faz dela uma
das ins tituições mais pre sentes em nosso ce nário,
sem dú vida al guma.

Tal pre sença se con figura na per manente atu a-
ção dos seus mem bros em ati vidades co munitárias
das mais di versas, sempre no correto se guimento de
seus prin cípios fun damentais de amor fra terno, au xí -
lio mú tuo, fi lantropia, e cons tante bus ca da ver dade e
da fe licidade do ser hu mano.

Atualmente, exis tem cer ca de 600 lo jas ma çôni -
cas em todo o País, con gregando mais de 100 mil
participantes, que cul tivam suas tra dições e ri tos
mantendo e apri morando os ca minhos da or dem.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, se nhoras
e se nhores, te nho um res peito mu ito gran de pela Ma -
çonaria. Con sidero-a uma ins tituição ho nesta e de
grande pre sença so cial e po lítica em nos so País.

Como sa bem, fui Go vernador do Esta do de Go -
iás, no pe ríodo de 1994 a 1998, e a Ma çonaria foi uma 
parceira do meu Go verno, principalmente dos pro gra-
mas so ciais que cri amos em Go iás. À época, os pro -

gramas so ciais por nós cri ados po diam ser ava liados
como vi gorosos e compreendiam a dis tribuição de
quase 100 mil li tros de le ite para as fa mílias mais ca -
rentes do Esta do; a distribuição de 147 mil ces tas de
alimentos, de 28 qui los, to dos os me ses e em to dos
as ci dades do Esta do; e a isen ção do pa gamento da
energia e da água para os mais po bres.

No de senvolvimento de to dos es ses programas
sociais, a Ma çonaria es teve pre sente, em to das as ci -
dades go ianas. Devo reconhecer que o meu Go verno
foi mu ito bem ava liado na épo ca, principalmente no
campo so cial, e a Ma çonaria foi uma gran de par ceira
que tive du rante todo o man dato. Por isso, te nho gran-
de sim patia por essa ins tituição, que, re pito, conside-
ro ho nesta, sé ria e pre ocupada com nos so País e
com a nos sa so ciedade.

Agora, sou candidato no vamente ao Go verno de 
Goiás e fui bus car para ser meu com panheiro de cha -
pa uma pes soa que é Mes tre Ma çom desde 1987, o
médico Ruy Ro cha, que se en contra pre sente. (Pal -
mas.)

Médico hu manitário, Ruy Ro cha é um ho mem
de ido neidade ir repreensível. Pro fessor ti tular na Uni -
versidade Fe deral de Go iás, foi Grão-Mes tre da Gran-
de Loja Ma çônica de Go iás por dois man datos conse-
cutivos. Ruy Ro cha ago ra em presta a Go iás seu tra -
balho e sua ex periência, co locando-se ao meu lado
como can didato a vice-go vernador.

Esse é ape nas mais um si nal do res peito que
guardo por essa ins tituição mi lenar, que sem pre de -
sempenhou um pa pel de mu ito des taque na his tória
do nos so País. Nes te dia 20 de agos to, eu não po de-
ria de ixar de re gistrar mi nhas mais efu sivas con gratu-
lações aos ma çons bra sileiros e de re iterar a mi nha
convicção num fu turo sé rio e promissor para essa ins -
tituição, que cer tamente con tinuará fa zendo de seu
trabalho um exem plo de na cionalismo e de pre ocupa-
ção com a pes soa hu mana.

Meus cum primentos, meu re conhecimento e
meus res peitos aos ma çons e à Ma çonaria bra sileira.

Muito obri gado. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –

Concedo a pa lavra ao Se nador Lind berg Cury, do Dis-
trito Fe deral.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pronuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, com panheiros,
componentes da Mesa La elso Ro drigues, So berano
Grão-Mestre Ge ral do Grande Ori ente do Bra sil; Edel -
cides Lino de Melo, Se reníssimo Grão-Mes tre Ge ral
das Gran des Lo jas; meu ami go De putado Gim Arge lo,
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Presidente da Câ mara Dis trital do Distrito Fe deral;
Presidente da Ação Ma çônica Ju venil, De Molay, de -
mais ma çons aqui pre sentes; Srªs e Srs. De putados,
minhas se nhoras e meus se nhores, eu es tava há pou -
cos mi nutos no Gama, quan do re cebi uma in forma -
ção mu ito im portante: o Pre sidente Mo zarildo Ca val-
canti so licitava a mi nha presença nes te ple nário, para
saudar o 20 de agos to, Dia Na cional do Ma çom.

Confesso aos se nhores que não sou ma çom,
mas, na mi nha fa mília, há par ticipantes atuantes da
instituição, principalmente na ci dade de Aná polis,
onde mar caram épo ca.

A pri meira vez que ouvi fa lar na Ma çonaria eu ti -
nha oito anos de ida de e ia ser ba tizado numa Igre ja
Católica. La mentavelmente, a pri meira per gunta que
fizeram ao meu pa drinho foi se ele era ma çom. Imedi-
atamente, aquele ba tismo foi sus penso. Ingressei,
mais tar de, dentro do evan gelismo, na Igreja Pres bite-
riana e ve rifiquei que lá tam bém ha via es sas discrimi-
nações. Mas, fe lizmente, a ins piração na Bí blia, no
dom da pa lavra de Cristo e nos após tolos fez com que 
a Ma çonaria abris se um cam po den tro da Igre ja Pres -
biteriana, que pas sou a se de nominar Igre ja Pres bite-
riana Inde pendente, por que o nú mero de fiéis era mu -
ito gran de.

A Ma çonaria teve seu tra balho mu ito bem es bo -
çado pe los dois Senadores que me an tecederam,
Mozarildo Ca valcanti e Ma guito Vi lela – hoje, can di -
dato a Go vernador do Esta do de Go iás –, que fa laram
do his tórico da Ma çonaria. Mas eu não gos taria de es -
tar au sente, principalmente no mo mento em que se
relembram fa tos im portantes da História mundial e do 
nosso Bra sil – mundial quan do se fala em Igual dade,
Fraternidade e Li berdade, lema instituído na Fran ça e
que os ma çons car regaram pelo mun do como uma fi -
losofia de vida.

Podemos re lembrar, tam bém, a performance da 
Maçonaria no con texto da abo lição da es cravatura. A
escravidão exis tia, predominava e foi abo lida gra ças
ao tra balho efi ciente das au toridades, dos nos sos his -
toriadores ma çons.

Ao lon go des ses anos, a Ma çonaria tem par ti ci -
pado in diretamente, mas de uma ma neira mu ito ob je -
tiva, na for mação do ca ráter da nos sa pró pria so cie-
dade. Por al gumas ve zes, fui con vidado a pro ferir pa -
lestras em di versas Ca sas Ma çônicas em Bra sília, e
sempre ob servei que di versos ami gos meus ali es ta -
vam, e eram pes soas sé rias, ba talhadoras, com pe -
tentes e que tra balhavam pela pre servação da de mo-
cracia no nos so País.

No Esta do bra sileiro, ela teve tam bém uma atu -
ação mu ito im portante, até por in termédio das au tori -

dades aqui ci tadas: po deríamos lem brar do po eta
Castro Alves e de tan tos ou tros que co locaram o bri -
lho da sua in teligência a ser viço da co munidade. O
que há de mais im portante nis so tudo é que esse tra -
balho não é le vado ao co nhecimento pú blico, é fe ito
entre pa redes, com re percussão para to das as ci da-
des e para to dos os pa íses do mun do onde pre domi-
na a Ma çonaria.

Creio que a Ma çonaria prestou serviços re le-
vantes em to das as fa ses da nossa His tória. Hoje,
vejo, di ante de um con texto ele itoral e po lítico que se
avizinha – te mos uma con turbação de no mes, princi-
palmente em Bra sília, onde há mais de se tecentos
candidatos a De putado Dis trital, ou tros tan tos a De -
putado Fe deral –, em que o voto é a co isa mais sa gra-
da que te mos pois vai fa zer com que o nos so País
seja di rigido por po líticos ca pazes, ho nestos e com -
petentes, que a Ma çonaria tem o pa pel preponderan-
te de ori entar, es colher e fa zer com que o nos so voto
e o do povo não se jam di recionados para aque les que
não me reçam a con dição de nos re presentar. O voto é 
uma arma mu ito im portante e, por essa ra zão, cre io
eu, de veríamos tra balhar, mes mo numa fase onde
existe o im pacto emo cional no di recionamento dos
votos, para que a re presentação des sa Ma çonaria,
que é res peitada por to dos, seja evi dentemente ou vi-
da, di reta ou in diretamente.

São 600 lo jas, como ci tou o nos so com panheiro
e Se nador Ma guito Vi lela, di recionadas para obras
sociais, para o com bate à dro ga, para a ori entação
profissional e até es piritual, para que te nhamos um
Brasil mais idô neo, mais responsável. E o qua dro da
Maçonaria é formado por pes soas da me lhor qualida-
de, es colhidas dentro da so ciedade.

Por essa ra zão, Sr. Pre sidente, faço este pro -
nunciamento, sem ao me nos ter pre parado algo para
falar, para va lorizar essa ca tegoria de ho mens que
respeitam os prin cípios bá sicos que de veríamos le var
sempre à fren te, que são a igual dade, a li berdade e a
fraternidade.

Muito obri gado. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Ma uro Mi randa,
do Esta do de Go iás.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Pro -
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) –
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, se nhoras e se -
nhores que nos dão a hon ra da sua pre sença nes te
dia, mu itos fo ram os ma çons brasileiros que, de sem-
penhando pa pel de cisivo em nos sa His tória, lu taram
pelas gran des ca usas da Li berdade, da Igual dade e
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da Fra ternidade. Mu itos fo ram os ma çons que ba ta-
lharam pela Inde pendência Na cional, pela Abo lição
da Escra vidão, pela Pro clamação da Re pública. A
própria data de dicada ao ma çom lem bra re união
ocorrida em 20 de agos to de 1822 – há, por tanto, cen -
to e oi tenta anos –, quan do, em Assembléia Ge ral
Maçônica no Rio de Ja neiro, vo tou-se, com en tusias -
mo e una nimidade, a fa vor da ur gente ne cessidade
de in dependência do Bra sil. Mu itos fo ram, pois, os
maçons, como D. Pe dro I, José Bo nifácio, Rio Branco,
Marechal De odoro da Fon seca, Flo riano Pe ixoto, Jo -
aquim Na buco, Rui Bar bosa, que se tor naram fa mo -
sos ao gra var com des taque seus no mes na His tória
nacional.

Esses ho mens, me recidamente, de vem ser
sempre enal tecidos. Hoje, no en tanto, pre firo se guir o
caminho de de dicar este dia es pecialmente para
aqueles mu ito mi lhares de ma çons es palhados pe las
cidades de todo o Bra sil – e, por que não di zer, pelo
meu que rido Esta do de Go iás – que, des conhecidos
do gran de pú blico, de dicam-se igual mente aos va lo-
res da Li berdade, da Fraternidade e da Igual dade.

Em ra zão de por tar-se com dis crição, a Ma çona-
ria foi e é, mu itas ve zes, in compreendida e vis ta com
desconfiança pelo res tante da so ciedade. Tais senti-
mentos, Sr. Presidente, gra ças a Deus, hoje es tão prati-
camente su perados no con vívio com to das as crenças
religiosas que te mos no País. Eu mes mo sou ca tólico e
sei do gran de en tendimento que exis te en tre a Ma çona-
ria e a Igre ja Ca tólica, em to dos os ní veis.

A mis são da Ma çonaria é co laborar para o pro -
gresso mo ral, in telectual, ci entífico e fi losófico da Hu -
manidade. Mais do que isso, como dis se o meu que ri -
do ami go, Dr. Rui Ro cha, é a bus ca da fe licidade na
Terra, no bom con vívio en tre to dos os se res hu manos.

Trata-se de instituição for mada por ho mens li -
vres e re tos, que pautam seu com portamento pe los
princípios da To lerância, da Fi lantropia, da Justiça e
da bus ca da Ver dade.

No Bra sil, a missão da Ma çonaria é par ticular -
mente im portante para os mi lhares de Mu nicípios es -
palhados pelo in terior do País. São inú meras ativida -
des hu manitárias que, di ariamente, le vam abrigo para 
os ido sos, sa úde para os do entes, au xílio para os po -
bres, co mida para os fa mintos e fu turo para os jo vens.
Aliás, exis tem ou tras atividades im portantes, tam bém
de ini ciativa da Ma çonaria, que têm sido le vadas a
efeito no meu Esta do com re lação à prevenção e à re -
cuperação da ju ventude dro gada.

No meu Esta do de Go iás, duas Lo jas im portan -
tes se des tacam: o Gran de Ori ente e a Gran de Loja –
todas en gajadas no tra balho de ca ráter so cial, fi lan -

trópico e de um pro fundo sen timento de ir mandade
com to das as pes soas.

Sr. Pre sidente, tive o pra zer de co laborar com o
Dr. Jair Ri beiro na cons trução da Ca tedral de Bra sília,
época em que o en tão Go vernador de Go iás era o
hoje Se nador Iris Re zende Ma chado.

As ações que acon tecem em Go iás re petem-se
por to das as Uni dades da Fe deração, em que cada
Loja Ma çônica re aliza sig nificativa obra so cial na sua
cidade de atu ação.

Reitero, pois, Sr. Pre sidente, as mi nhas congra-
tulações a to dos os ma çons que, ori entados pelo
Grande Arqui teto do Uni verso, o meu Deus, evi tam o
mal e tri lham o ca minho do bem em suas jor nadas
diárias. Assim, lu tam, to dos os dias, pelo pro gresso
de suas ci dades e, con seqüentemente, pelo engrade-
cimento do Bra sil. Mais do que isso: tra balham in ces-
santemente para a fe licidade de to dos os se res hu -
manos.

Muito obri gado, Sr. Presidente. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – O 

Sr. Se nador Edison Lo bão en viou dis curso à Mesa,
alusivo à ho menagem, para ser pu blicado na for ma
do dis posto no art. 203 do Re gimento Inter no.

S. Exª será aten dido.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

dente, Srªs e Srs. Se nadores, desde os tem pos ime -
moriais em que o ho mem to mou cons ciência da sua
existência, iniciou-se com ele a gran de in dagação fi lo-
sófica: de onde veio, para onde vai após sua mor te, e
por que está na Ter ra?

Os ho mens es clarecidos logo ti veram a in tuição,
que se con firma a cada dia, de que es tão no mun do
para cum prir u’a mis são. E nos cabe de sempenhá-la
da me lhor ma neira pos sível, pen sando não so mente
em nós mes mos, mas na hu manidade.

Muitos são, in felizmente, aqueles que não con -
seguem de sempenhar bem a sua mis são, ou por de fi-
ciências de ca ráter ou por lhes fal tarem a ori entação
sadia.

A ma çonaria pas sou a exis tir, como prin cípio, no 
instante em que o pri meiro ho mem con venceu e ori -
entou ou tros ho mens a dis seminarem pelo mun do os
conceitos de amor e jus tiça como os pon tos culminan-
tes a se rem atingidos pela hu manidade.

Isto é a Ma çonaria: o nú cleo de uma ir mandade
que, apri morando-se mo ral e in telectualmente – e
aprofundando a per cepção do seu pró prio Ser Inte rior
–, bus ca a cons trução de uma so ciedade jus ta, na
qual pre valeçam a Li berdade, a Igual dade e a Fra ter-
nidade.
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Tais prin cípios vêm atra vessando os sé culos
como a tría de mais so nhada pela hu manidade. É a
aspiração dos es tadistas, das so ciedades es clareci -
das e jus tas, e das re ligiões em ge ral. Sem li berdade,
o ho mem não pode usu fruir por in teiro a igual dade e a 
fraternidade se por ventura es tas lhe fo rem concedi-
das; e, ine xistindo a fra ternidade en tre os ho mens, o
sonho da igualdade e da li berdade se frus traria em
ambientes con taminados pelo ego ísmo, pela in veja e
pelo ódio.

Foi sob a in fluência de tal sa bedoria e es pírito
público, le gada pe las mais puras personalidades do
passado, que se cri ou, há 180 anos, o Gran de Ori ente
do Bra sil, fonte dos inu meráveis be nefícios já pres ta-
dos ao nos so País.

O que pre tende a Ma çonaria se não buscar a fra -
ternidade en tre os ho mens, a co meçar pe los seus in -
tegrantes, numa so ciedade li vre e justa?

E é no tável que a Ma çonaria te nha surgido, nos
seus pri mórdios, não de uma eli te de pen sadores e fi -
lósofos en tão afamados, mas provavelmente de ho -
mens sim ples e bons, até o ad vento das Con frarias de 
Construtores Me dievais, que pa rece te rem dado es -
trutura or ganizacional à Ma çonaria.

A eles ocor reu a inspiração que veio do Alto.
Como se lhes fos se con ferida a mis são de fa zerem
multiplicar pelo mun do os prin cípios ca pazes de as -
segurarem, para a hu manidade, a paz e a fe licidade
jamais atin gidas por outros ata lhos.

Curiosa a opo sição que, no pas sado, se fez à
Maçonaria. Talvez porque aos dés potas não agra das-
sem prin cípios como o da li berdade, igual dade e fra -
ternidade, que fe riam seus in teresses; talvez tam bém
porque os ri tuais da Ma çonaria fossem re cebidos
como u’a ame aça re ligiosa.

O fato é que as prin cipais per sonalidades mun -
diais abra çaram a Ma çonaria como a ban deira que
desfraldaram em vida. Se ria fastidioso re petir-lhe os
nomes. No Bra sil, não hou ve no pas sado e não há no
presente um só mo vimento em prol da har monia so ci -
al que não en contre em sua van guarda os adep tos da
Maçonaria. Também se ria alon gar de mais es tas mi -
nhas pa lavras ci tar os nossos pa trícios fa mosos que
lideraram os mo vimentos ma çons. Mas res salto José
Bonifácio de Andrada e Sil va e o Vis conde do Rio
Branco – am bos de alta hi erarquia no Gran de Ori ente
do Bra sil – como as pri meiras pe dras que es trutura-
ram en tre nós a ca tedral da Ma çonaria. Fo ram – eles
e tan tos ou tros – no mes que ilus tram as pá ginas da
nossa His tória, aos qua is se jun tam os tantos ma çons

que, no pre sente, mantêm acesa a cha ma do hu mani-
tarismo.

Na luta pela nos sa Inde pendência; pela abo li-
ção da es cravatura no Bra sil; pela ins tauração da Re -
pública; no au xílio às ví timas das guerras; nos mo vi-
mentos contra as di taduras e pela re democratização
– em to das es sas ações pon tificaram as per sonalida-
des ma çônicas.

O ide al da li berdade, igual dade e fra ternidade
ainda não se efe tivou em sua in teireza, pois fa lha é a
natureza hu mana. Contudo, vê-se a cada dia que se
cristaliza o avan ço das suas con quistas. Não há no
mundo um só po lítico que de ixe de pro pagá-lo. Mes -
mo que por tan tas ra zões so cioeconômicas não pos -
sa re alizá-lo, co labora para que se en raíze na cons -
ciência dos homens e das mu lheres a bus ca in ces-
sante de um mun do mais jus to.

Comemorar-se os 180 anos da Ma çonaria bra-
sileira, por tanto, é o mo mento ade quado para que,
entre os que in tegram as Lo jas, se re novem as for ças
que pro paguem seus ideais.

O Se nado, com mu ita hon ra e pra zer, participa
dessas co memorações, al mejando o con tinuado su ces-
so das lu tas tra vadas pelo Gran de Ori ente do Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –

Embora exis ta de cisão da Mesa do Se nado, em de -
corrência de ou tras ho menagens, no sen tido de im por
limitação às ma nifestações dos ho menageados – no
ano pas sado, in clusive, houve a ma nifestação de to -
dos os ho menageados –, abri rei uma ex ceção para
que o Grão-Mes tre do Grande Ori ente do Bra sil pos sa
se ma nifestar.

(Palmas.)
O SR. LAELSO RODRIGUES (Soberano

Grão-Mestre Ge ral do Gran de Ori ente do Bra sil.) –
Peço a to dos os ir mãos que fi quem de pé para ho me-
nagearmos o ir mão Mo zarildo Ca valcanti, en tregan-
do-lhe o tí tulo de Be nemérito da Ordem.

É, com sa tisfação, que fa zemos a en trega do Di -
ploma, do De creto e da Car teirinha ao ir mão Mo zaril-
do Ca valcanti.

(Palmas.)

O Sr. La elso Ro drigues, Grão-Mes tre
Geral, en trega ao Se nador Mo zarildo Ca val-
canti tí tulo de Be nemérito da Ordem, a Me -
dalha, o Di ploma e a Car teira.

São os se guintes os do cumentos:
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O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Na ver dade, a ses são de hoje é para ho menagear a
Maçonaria. No en tanto, a Ma çonaria é que me sur pre-
ende, ho menageando-me neste im portante dia para
todos nós, ma çons.

Estando eu na Pre sidência des ta ses são em ra -
zão de vi agem do Presidente e do Vice-Pre sidente,
gostaria de tam bém fa zer uma re ferência es pecial,
agradecendo a ho menagem a mim pres tada pela Ma -
çonaria, que me dis tinguiu com tão hon roso tí tulo.

Lembro aos pre sentes que nes te ple nário está o 
busto de um gran de ma çom, Rui Bar bosa. O Se nado
Federal tal vez te nha sido a casa le gislativa em que
mais es teve pre sente a ati vidade ma çônica. No Impé -
rio, era exa tamente no Se nado onde ha via a ma ior ati -
vidade le gislativa e, por tanto, onde acon teciam os
maiores em bates, es pecialmente de pois da Pro cla -
mação da Re pública.

A Pre sidência se as socia às ho menagens pres -
tadas a esta gran de Ordem, a esta gran de Insti tuição
filosófica e be nemérita, a Ma çonaria.

Suspendo a ses são por al guns mi nutos para os
cumprimentos, a fim de que to dos pos sam se confra-
ternizar.

(Suspensa às 15 ho ras e 25 mi nutos, a
sessão é re aberta às 15 ho ras e 40 mi nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Está re aberta a ses são.

O Sr. 1º Se cretário, Se nador em exercício, Se -
nador Ma guito Vi lela, procederá à le itura do Expe di-
ente.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 261, de 2002 (nº 711/2002, na ori gem), de 12 
do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de Lei
nº 34, de 2002-CN, que abre aos Orça mentos Fiscal e 
da Se guridade So cial da União, em fa vor de di versos
órgãos dos Poderes Le gislativo, Exe cutivo e Ju diciá-
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rio e do Mi nistério Pú blico da União, cré dito su ple -
mentar no va lor global de dois bi lhões, se iscentos e
seis mi lhões, cinqüenta e sete mil, se tecentos e oi ten -
ta e três re ais, para re forço de do tações consignadas
nos or çamentos vi gentes, san cionado e trans formado
na Lei nº 10.529, de 12 de agos to de 2002.

Nº 262, de 2002 (nº 712/2002, na ori gem), de
12 do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de
Lei nº 38, de 2002-CN, que abre aos Orça mentos
Fiscal e da Se guridade So cial da União, em fa vor do 
Ministério de Mi nas e Ener gia e do Mi nistério da De -
fesa, crédito es pecial no va lor glo bal de nove mi -
lhões, se iscentos e ses senta e qua tro mil, se iscen-
tos e qua torze re ais, para os fins que es pecifica,
sancionado e trans formado na Lei nº 10.530, de 12
de agos to de 2002.

Nº 263, de 2002 (nº 713/2002, na ori gem), de 12 
do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de Lei
nº 41, de 2002-CN, que abre ao Orça mento Fis cal da
União, em fa vor do Mi nistério do De senvolvimento,
Indústria e Co mércio Exte rior, crédito es pecial no va -
lor de se tenta e sete mi lhões, du zentos e de zessete
mil, qua trocentos e ses senta e qua tro re ais, para os
fins que es pecifica, sancionado e trans formado na Lei 
nº 10.531, de 12 de agos to de 2002.

Nº 264, de 2002 (nº 714/2002, na ori gem), de
12 do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de
Lei nº 42, de 2002-CN, que abre aos Orça mentos
Fiscal e da Se guridade So cial da União, em fa vor do
Ministério da Educação, cré dito su plementar no va -
lor de se tenta e nove mi lhões, du zentos e se tenta e
seis mil, du zentos e se tenta re ais, para reforço de
dotações consignadas no or çamento vi gente, sanci -
onado e trans formado na Lei nº 10.532, de 12 de
agosto de 2002.

Nº 265, de 2002 (nº 715/2002, na ori gem), de
12 do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de
Lei nº 47, de 2002-CN, que abre ao Orça mento da
Seguridade So cial da União, em fa vor do Mi nistério
da Pre vidência e Assis tência So cial, cré dito su ple -
mentar no va lor de dez mi lhões de re ais, para re forço
de do tação con signada no vi gente or çamento, san ci -
onado e trans formado na Lei nº 10.533, de 12 de
agosto de 2002.

Nº 266, de 2002 (nº 716/2002, na ori gem), de 12 
do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de Lei
nº 45, de 2002-CN, que abre ao Orça mento Fis cal da
União, em fa vor do Mi nistério da Jus tiça e do Mi nisté -
rio das Re lações Exte riores, cré dito su plementar no

valor global de du zentos e nove mi lhões, du zentos e
oitenta mil, qui nhentos e trin ta e nove re ais, para re -
forço de do tações consignadas no vi gente or çamen-
to, san cionado e trans formado na Lei nº 10.534, de 12 
de agos to de 2002.

Nº 267, de 2002 (nº 717/2002, na ori gem), de 12 
do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de Lei
nº 46, de 2002-CN, que abre aos Orça mentos Fis cal e 
da Se guridade So cial da União, em fa vor do Mi nisté-
rio da De fesa, cré dito su plementar no va lor de qua -
renta e oito mi lhões de re ais, para re forço de do ta-
ções con signadas nos vigentes or çamentos, sancio-
nado e trans formado na Lei nº 10.535, de 12 de agos -
to de 2002.

Nº 268, de 2002 (nº 720/2002, na ori gem), de 14 
do cor rente, res tituindo au tógrafos do Pro jeto de Lei
da Câ mara nº 36, de 2002 (nº 4.908/2001, na Casa de 
origem), de ini ciativa do Pre sidente da Re pública, que 
altera dis positivos da Lei nº 9.140, de 4 de de zembro
de 1995, que re conhece como mor tas pessoas de sa-
parecidas em ra zão de participação, ou de acu sação
de par ticipação, em ati vidades po líticas, no pe ríodo
de 2 de se tembro de 1961 a 15 de agos to de 1979, e
dá ou tras pro vidências, sancionado e trans formado
na Lei nº 10.536, de 14 de agos to de 2002.

MENSAGEM Nº 269, DE 2002
(Nº 726/2002, na ori gem)

Junte-se ao pro cessado da Men sagem
nº 6, de 2002 à pu blicação.

Senhores Mem bros do Se nado Fe deral,

Dirijo-me a Vossas Excelências para in for-
má-los de que me au sentarei do País no pe ríodo de
20 a 21 de agos to de 2002, em vi agem de vi sita de
Estado à Re pública Ori ental do Uru guai.

Brasília, 16 de agos to de 2002. –  Fer nando
Henrique Car doso.

OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO
DO MEIO AMBIENTE

Nº 956/2002, de 16 do cor rente, en caminhando
as in formações em res posta ao Re querimento nº 473, 
de 2002, do Se nador Ber nardo Ca bral.

Às in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, ao Re querente.

O Re querimento vai ao Arquivo.
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AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 188/2002, de 13 do cor rente, do Mi nistro de
Estado de Mi nas e Energia, en caminhando as in for -
mações em res posta ao Re querimento nº 308, de
2002, do Se nador Ari Stadler; e

Nº 484/2002, de 8 do cor rente, do Mi nistro de
Estado da Fa zenda, en caminhando as in formações
em res posta ao Re querimento nº 299, de 2002, do
Senador Edu ardo Su plicy.

As in formações fo ram en caminhadas,
em có pia, aos Re querentes.

Os Re querimentos vão ao Arqui vo.

AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Aviso nº 94, de 2002-CN (nº 2.295/2002, na ori -
gem), que en caminha ao Congresso Na cional có pia
da De cisão nº 988, de 2002-TCU (Ple nário), bem
como dos res pectivos Re latórios e Voto que a fun da-
mentam, re ferente a au ditoria re alizada nas obras de
adequação de con tornos ro doviários no Cor redor
Mercosul – BR 116 – Cu ritiba (Con torno Les te) (TC nº
004.972/2002-3). À Co missão Mista de Pla nos, Orça -
mentos Pú blicos e Fis calização.

Aviso nº 95, de 2002-CN (nº 2.300/2002, na
origem), que en caminha ao Con gresso Na cional
cópia da De cisão nº 990, de 2002-TCU (Ple nário),
bem como dos res pectivos Re latórios e Voto que a
fundamentam, re ferente a au ditoria re alizada nas
obras de cons trução de tre cho ro doviário no Cor re-
dor Ara guai-To cantins, BR 222, no Esta do do Pará. 
(TC nº 007.313/2002-3). À Co missão Mista de Pla -
nos, Orça mentos Pú blicos e Fis calização.

Aviso nº 96, de 2002-CN (nº 2.292/2002, na
origem), que en caminha ao Congresso Na cional
cópia da De cisão nº 993, de 2002-TCU (Ple nário),
bem como dos res pectivos Re latórios e Voto que
a fun damentam, re ferente a au ditoria re alizada
nas obras de Mo dernização e Re cuperação da
Infra-Estrutura Fí sica das Insti tuições Fe derais

de Ensi no Su perior e dos Hos pitais de en sino no
Distrito Fe deral. (TC nº 009.110/2002-0). À Co -

missão Mista de Pla nos, Orçamentos Pú blicos e Fis -
calização.

Aviso nº 97, de 2002-CN (nº 2.293/2002, na
origem), que en caminha ao Congresso Na cional
cópia da De cisão nº 985, de 2002-TCU (Ple nário),
bem como dos res pectivos Re latórios e Voto que a
fundamentam, re ferente a au ditoria re alizada nas
obras de ade quação de con tornos ro doviários no
Corredor Mer cosul – BR 116/PR, re gião me tropoli-
tana les te de Cu ritiba/PR. (TC nº 005.497/2001-1).
À Co missão Mis ta de Pla nos, Orça mentos Pú blicos
e Fis calização.

Aviso nº 98, de 2002-CN (nº 2.298/2002, na ori -
gem), que en caminha ao Con gresso Na cional có pia
da De cisão nº 996, de 2002-TCU (Ple nário), bem
como dos res pectivos Re latórios e Voto que a fun da-
mentam, re ferente a au ditoria re alizada nas obras de
implantação do sis tema de trans missão em Ma naus
compreendendo 313,3 Km de li nha de transmissão e
subestações as sociadas com 645,3 Mva (PT
25.752.0297.3398.0013) (TC nº 003.485/2002-1).

Os avi sos que aca bam de ser li dos vão à Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça mentos Pú blicos e Fis cali-
zação.

À Co missão Mista de Pla nos, Orça-
mentos Pú blicos e Fiscalização.

Aviso nº 1.048

Em 13 de agos to de 2002

Senhor Presidente,

Em com plemento ao Avi sos nº 509/2002,
658/2002, 794/2002 e 932/2002 – GP/TCU, des te Tri -
bunal, en caminho a Vos sa Exce lência, em ane xo, re -
lação das obras nas qua is fo ram re gistrados in dícios
de ir regularidades graves no de correr das fiscaliza-
ções re alizadas pelo Tri bunal no pre sente exer cício,

na for ma do dis posto no § 8º do art. 83 da Lei nº
10.266, de 24 de ju lho de 2001 (Lei de Di retrizes
Orçamentárias).

Cabe re gistrar que esta Cor te en contra-se à dis-
posição de Vossa Exce lência para os es clarecimen-
tos adi cionais que se fi zerem ne cessários.

Atenciosamente, – Humberto Gu imarães,
Presidente.
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15670 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200244 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15671

    45AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     41AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15672 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200246 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15673

    47AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     43AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15674 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200248 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15675

MENSAGEM Nº 1.067, DE 2000

                   Se nhores Mem bros do Congresso Na cional,

    49AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     45AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15676 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200250 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15677

    51AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     47AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15678 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200252 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15679

    53AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     49AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15680 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200254 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15681

    55AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     51AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15682 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200256 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15683

    57AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     53AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15684 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200258 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15685

    59AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     55AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15686 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200260 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15687

    61AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     57AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15688 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200262 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15689

(À Co missão de Edu cação.)

    63AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     59AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15690 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200264 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15691

    65AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     61AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15692 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200266 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15693

    67AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     63AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15694 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200268 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15695

    69AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     65AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15696 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200270 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15697

    71AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     67AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15698 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200272 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15699

    73AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     69AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15700 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200274 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15701

    75AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     71AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15702 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200276 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15703

    77AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     73AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15704 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200278 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15705

    79AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     75AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15706 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200280 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15707

    81AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     77AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15708 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200282 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15709

    83AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     79AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15710 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200284 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15711

    85AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     81AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15712 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200286 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15713

    87AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     83AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15714 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200288 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15715

    89AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     85AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15716 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200290 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15717

    91AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     87AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15718 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200292 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15719

    93AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     89AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15720 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200294 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15721

    95AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     91AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15722 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200296 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15723

    97AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     93AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15724 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 200298 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15725

    99AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     95AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15726 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002100 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15727

    101AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     97AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15728 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002102 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15729

    103AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     99AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15730 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002104 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15731

    105AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     101AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15732 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002106 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15733

MENSAGEM Nº 749, DE 2001

    107AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     103AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15734 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002108 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15735

    109AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     105AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15736 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002110 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002106    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15737

    111AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     107AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15738 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002112 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15739

    113AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     109AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15740 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002114 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15741

    115AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     111AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15742 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002116 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15743

    117AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     113AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15744 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002118 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15745

    119AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     115AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15746 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002120 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15747

    121AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     117AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15748 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002122 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15749

(À Co missão de Edu cação.)

    123AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     119AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15750 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002124 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15751

    125AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     121AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15752 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002126 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15753

    127AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     123AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15754 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002128 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15755

    129AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     125AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15756 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002130 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15757

(À Co missão de Edu cação.)

    131AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     127AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15758 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002132 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15759

    133AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     129AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15760 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002134 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002130    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15761

    135AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     131AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15762 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002136 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002132    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15763

(À Co missão de Edu cação.)

    137AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     133AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15764 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002138 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002134    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15765

    139AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     135AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15766 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002140 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15767

    141AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     137AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15768 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002142 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002138    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15769

    143AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     139AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15770 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002144 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15771

    145AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     141AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15772 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002146 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15773

    147AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     143AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15774 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002148 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15775

    149AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     145AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15776 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002150 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002146    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15777

    151AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     147AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15778 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002152 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15779

    153AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     149AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15780 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002154 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002150    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15781

    155AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     151AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15782 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002156 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002152    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15783

MENSAGEM Nº 582, DE 2001

    157AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     153AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15784 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002158 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15785

    159AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     155AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15786 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002160 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15787

MENSAGEM Nº 732, DE 2001

    161AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     157AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15788 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002162 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15789

    163AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     159AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15790 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002164 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002160    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15791

    165AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     161AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15792 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002166 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15793

    167AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     163AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15794 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002168 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002164    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15795

    169AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     165AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15796 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002170 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15797

    171AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     167AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15798 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002172 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15799

    173AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     169AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15800 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002174 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15801

    175AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     171AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15802 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002176 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002172    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15803

(À Co missão de Edu cação.)

    177AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     173AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15804 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002178 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15805

    179AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     175AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15806 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002180 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15807

    181AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     177AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15808 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002182 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15809

    183AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     179AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15810 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002184 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15811

    185AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     181AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15812 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002186 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15813

    187AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     183AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15814 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002188 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002184    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15815

    189AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     185AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15816 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002190 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15817

    191AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     187AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15818 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002192 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15819

    193AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     189AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15820 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002194 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15821

    195AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     191AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15822 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002196 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15823

MENSAGEM Nº 859, DE 2001

    197AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     193AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15824 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002198 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15825

    199AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     195AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15826 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002200 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15827

    201AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     197AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15828 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002202 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15829

    203AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     199AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15830 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002204 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15831

(À Co missão de Edu cação.)

    205AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     201AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15832 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002206 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15833

    207AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     203AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15834 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002208 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15835

    209AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     205AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15836 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002210 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15837

    211AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     207AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15838 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002212 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002208    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15839

    213AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     209AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15840 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002214 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15841

    215AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     211AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15842 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002216 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15843

    217AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     213AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15844 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002218 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15845

    219AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     215AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15846 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002220 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15847

    221AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     217AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15848 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002222 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15849

    223AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     219AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15850 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002224 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15851

    225AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     221AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15852 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002226 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15853

    227AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     223AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15854 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002228 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15855

    229AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     225AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15856 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002230 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15857

    231AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     227AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15858 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002232 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15859

    233AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     229AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15860 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

MENSAGEM Nº 1.819, DE 2000

AGOSTO 2002234 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15861

    235AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     231AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15862 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002236 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15863

    237AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     233AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15864 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002238 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15865

    239AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     235AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15866 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002240 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15867

    241AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     237AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15868 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002242 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15869

(À Co missão de Edu cação.)

    243AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     239AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15870 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002244 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15871

    245AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     241AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15872 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002246 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15873

    247AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     243AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15874 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002248 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15875

    249AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     245AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15876 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002250 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15877

    251AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     247AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15878 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002252 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15879

    253AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     249AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15880 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

MENSAGEM Nº 1.829, DE 2002

AGOSTO 2002254 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15881

    255AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     251AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15882 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002256 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15883

    257AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     253AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15884 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002258 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15885

MENSAGEM Nº 992, DE 2001

    259AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     255AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15886 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002260 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15887

    261AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     257AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15888 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002262 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15889

    263AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     259AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15890 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002264 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15891

    265AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     261AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15892 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002266 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15893

    267AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     263AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15894 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002268 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15895

    269AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     265AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15896 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002270 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15897

(Á Co missão de Edu cação.)

MENSAGEM Nº 305, DE 2002

    271AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     267AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15898 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002272 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15899

    273AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     269AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15900 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002274 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15901

    275AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     271AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15902 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002276 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15903

    277AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     273AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15904 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

Câmara dos De putados, 8 de agos to de 2002. – Aécio Ne ves Pre sidente

AGOSTO 2002278 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15905

    279AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     275AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15906 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002280 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15907

    281AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     277AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15908 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

( Á Co missão de Edu cação)

AGOSTO 2002282 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15909

    283AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     279AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15910 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002284 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15911

    285AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     281AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15912 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002286 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15913

    287AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     283AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15914 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002288 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15915

(Á Co missão de Edu cação.)

    289AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     285AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15916 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

Câmara dos De putados, 8 de agos to de 2002. – Aé cio Ne ves, Precidente.

AGOSTO 2002290 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15917

    291AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     287AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15918 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002292 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15919

    293AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     289AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15920 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002294 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15921

    295AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     291AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15922 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002296 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15923

    297AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     293AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15924 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002298 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15925

    299AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     295AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15926 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002300 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15927

    301AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     297AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15928 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002302 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15929

    303AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     299AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15930 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002304 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15931

    305AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     301AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15932 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002306 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002302    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15933

    307AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     303AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15934 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002308 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002304    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15935

    309AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     305AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15936 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002310 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15937

    311AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     307AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15938 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002312 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15939

    313AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     309AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15940 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002314 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15941

    315AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     311AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15942 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002316 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002312    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15943

    317AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     313AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15944 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002318 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15945

    319AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     315AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15946 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002320 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002316    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15947

    321AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     317AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15948 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002322 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15949

    323AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     319AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15950 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002324 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15951

    325AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     321AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15952 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002326 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002322    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15953

    327AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     323AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15954 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002328 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002324    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15955

    329AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     325AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15956 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002330 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002326    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15957

    331AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     327AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15958 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002332 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002328    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15959

(Á Co missão de Edu cação.)

    333AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     329AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15960 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002334 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002330    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15961

    335AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     331AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15962 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002336 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002332    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15963

    337AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     333AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15964 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002338 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002334    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15965

    339AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     335AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15966 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002340 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002336    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15967

    341AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     337AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15968 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

( Á Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002342 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002338    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15969

    343AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     339AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15970 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002344 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002340    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15971

    345AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     341AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15972 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002346 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002342    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15973

    347AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     343AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15974 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002348 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002344    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15975

    349AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     345AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15976 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002350 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002346    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15977

    351AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     347AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15978 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002352 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002348    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15979

    353AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     349AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15980 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002354 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002350    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15981

    355AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     351AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15982 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002356 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002352    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15983

    357AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     353AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15984 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002358 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002354    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15985

    359AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     355AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15986 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002360 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002356    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15987

    361AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     357AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15988 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002362 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002358    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15989

    363AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     359AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15990 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002364 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002360    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15991

    365AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     361AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15992 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002366 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002362    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15993

    367AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     363AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15994 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002368 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002364    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15995

    369AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     365AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15996 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

( Á Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002370 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002366    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15997

    371AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     367AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



15998 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002372 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002368    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 15999

    373AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     369AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16000 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002374 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002370    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16001

    375AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     371AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16002 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002376 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002372    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16003

    377AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     373AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16004 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002378 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002374    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16005

    379AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     375AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16006 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002380 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002376    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16007

    381AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     377AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16008 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002382 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002378    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16009

    383AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     379AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16010 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002384 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002380    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16011

    385AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     381AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16012 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002386 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002382    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16013

    387AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     383AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16014 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002388 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002384    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16015

    389AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     385AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16016 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002390 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002386    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16017

    391AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     387AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16018 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002392 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002388    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16019

    393AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     389AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16020 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002394 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002390    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16021

    395AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     391AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16022 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002396 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002392    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16023

    397AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     393AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16024 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002398 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002394    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16025

    399AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     395AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16026 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002400 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002396    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16027

    401AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     397AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16028 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002402 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002398    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16029

    403AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     399AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16030 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002404 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002400    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16031

    405AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     401AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16032 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002406 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002402    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16033

    407AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     403AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16034 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002408 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002404    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16035

    409AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     405AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16036 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002410 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002406    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16037

    411AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     407AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16038 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002412 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002408    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16039

    413AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     409AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16040 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002414 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002410    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16041

    415AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     411AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16042 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

MENSAGENS Nº 1.022, DE 2001

AGOSTO 2002416 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002412    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16043

    417AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     413AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16044 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002418 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002414    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16045

    419AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     415AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16046 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002420 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002416    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16047

    421AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     417AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16048 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002422 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002418    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16049

    423AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     419AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16050 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002424 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002420    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16051

    425AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     421AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16052 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002426 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002422    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16053

    427AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     423AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16054 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002428 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002424    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16055

( Á Co missão de Edu cação.)

    429AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     425AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16056 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

MENSAGEM Nº 1.019, DE 2001

AGOSTO 2002430 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002426    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16057

    431AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     427AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16058 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002432 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002428    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16059

    433AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     429AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16060 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002434 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002430    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16061

    435AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     431AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16062 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002436 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002432    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16063

    437AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     433AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16064 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002438 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002434    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16065

    439AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     435AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16066 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002440 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002436    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16067

    441AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     437AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16068 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002442 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002438    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16069

    443AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     439AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16070 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002444 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002440    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16071

    445AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     441AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16072 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002446 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002442    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16073

MENSAGEM Nº 1.374, DE 2001

    447AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     443AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16074 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002448 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002444    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16075

    449AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     445AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16076 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002450 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002446    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16077

    451AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     447AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16078 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

(À Co missão de Edu cação.)

AGOSTO 2002452 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002448    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16079

    453AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     449AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16080 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002454 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002450    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16081

    455AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     451AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16082 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002456 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002452    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16083

    457AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     453AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16084 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002458 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002454    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16085

    459AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     455AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16086 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002460 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002456    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16087

    461AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     457AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16088 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002462 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002458    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16089

    463AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     459AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16090 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002464 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002460    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16091

    465AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     461AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16092 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002466 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002462    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16093

    467AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     463AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16094 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002468 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002464    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16095

    469AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     465AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16096 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002470 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002466    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16097

    471AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     467AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16098 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002472 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002468    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16099

    473AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     469AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16100 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002474 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002470    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16101

    475AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     471AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16102 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002476 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002472    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16103

    477AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     473AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16104 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002478 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002474    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16105

    479AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     475AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16106 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002480 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002476    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16107

    481AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     477AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16108 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002482 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002478    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16109

    483AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     479AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16110 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002484 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002480    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16111

    485AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     481AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16112 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002486 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002482    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16113

    487AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     483AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16114 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002488 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002484    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16115

(À Co missão de Edu cação.)

    489AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     485AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16116 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002490 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002486    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16117

    491AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     487AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16118 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002492 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002488    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16119

    493AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     489AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16120 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002494 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002490    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16121

    495AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     491AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16122 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002496 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002492    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16123

    497AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     493AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16124 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002498 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002494    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16125

    499AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     495AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16126 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002500 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002496    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16127

    501AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     497AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16128 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002502 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002498    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16129

    503AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     499AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16130 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002504 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002500    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16131

    505AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     501AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16132 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002506 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002502    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16133

    507AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     503AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16134 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

MENSAGEM Nº 1.353, DE 2001

AGOSTO 2002508 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002504    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16135

    509AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     505AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16136 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002510 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002506    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16137

    511AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     507AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16138 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002512 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002508    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16139

    513AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     509AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECERES

PARECER Nº 864, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os Avi sos nºs 180, de 2001,
228, 215, 127, 30, 29 e 3, de 2000, 58,
185, 2006, 205, 202, 197, 146, 75, 47,
150, 141, 115 e 25, de 2001, do Tri bunal
de Con tas da União, cons tantes do Anexo
I, que en caminham có pias de di versas De -
cisões e os re lativos Re latórios e Vo tos
que as fun damentam.

Relator: Se nador Eduardo Si queira Cam pos

Relator ad hoc: Se nador Jefférson Pe res

I – Re latório

I.1. His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con -
trole os Avi sos do Tri bunal de Contas da União
constantes do Anexo I, me diante os qua is fo ram
encaminhadas ao Se nado Fe deral có pias de di ver -
sas de cisões e acórdãos ado tados por aque la
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peç5es re -
alizadas em obras, ór gãos ou pro gramas do Go -
verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos nes te
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados ë, em 
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis -
calização e Con trole – CFC, para exa me e de ci-
são.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exa me fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para conhecimento,

obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons -

trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os

procedimentos de fis calização re alizados por aque la

Instituição.

A aná lise dos Avi sos cons tantes do Anexo I per -
mitiu concluir-se que as ma térias ne les tratadas re fe-
rem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento de
normas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pias
das de cisões/acórdãos fo ram, também, en viadas a
outras Co missões Per manentes do Se nado Fe deral
ou do Con gresso Na cional, as qua is so licitaram a ins -
tauração dos pro cedimentos fiscalizatórios ao Tri bu-
nal ou têm com petência re gimental so bre os as suntos
tratados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tribunal. Ne -
nhuma pro vidência adicional, es pecialmente de

natureza le giferante, é re querida do Con gresso
Nacional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo I de vem ser enviados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos para que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os pro cessos
constantes do Ane xo I.

Sala da Co missão, 3 de abril de 2002. – Se -
nador Amir Lan do,  Presidente da Co missão –
Relator “Ad Hoc”: Jefferson Pe res – Fer nando
Ribeiro – Mo reira Men des – Eduardo Su plicy –
Geraldo Althoff – Fran celino Pe reira – Ro bin-
son Vi ana – Anto nio Carlos Ju nior – He loísa
Helena (ABST.)

16140 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002514 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002510    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16141

    515AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     511AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16142 Quarta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002516 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002512    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e
Controle do Se nado Fe deral, com fun damento no
art. 143 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
resolve:

Art.1º Os avi sos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole se rão apreciados na for ma de finida no Ane xo
deste Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em
Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, fir mou ori en -
tação no sen tido de de terminar o en vio de to dos re la-
tórios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal em
processos de au ditorias e ins peções às Co missões
de Fis calização e Controle, do Se nado Fe deral, e de
Fiscalização e Fi nanças, da Câ mara dos De putados.
Segundo essa de liberação, o en vio das có pias das
decisões ao Con gresso Na cional in depende de ter
havido ou não so licitação, conforme pre visto no in ci -
so VII do art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de cons -
tar dis posição ex pressa nes se sen tido nas de cisões
proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos par-
lamentares. No en tanto, é preciso con siderar que a
maioria des ses processados trata de ma térias sem
qualquer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,
poderá ocor rer da desnecessária so brecarga na pa u -
ta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em sua
maioria, são des tinadas ao ar quivo.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001. –
Senador Amir  Lan do, Pre sidente – Ricardo San tos

– Val mir Amaral – He loísa He lena – Fer nando Ma -
tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio Da Fon seca –
Fernando Ri beiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo Si -
queira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 01, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO ENVIADOS À COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC.

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fis calização e
Controle será fe ito em obe diência à se guinte sis te-
mática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou
por re lator es pecialmente in dicado para esse fim,
com apo io da Asses soria Téc nica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levân-
cia da ma téria tratada, me reçam aná lise e pa recer
específico da Co missão, en tre as quais des ta-
cam-se:

–  au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais etc.);

–  ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

–  ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os processos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tri bunal de Con tas da União e que não de man-
dem pro vidências adi cionais por par te da CFC, do Se -
nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os qua is re ce-
berão pa recer pa drão, me diante re lação, com voto “pelo 
conhecimento da ma téria e re messa dos pro cessados
ao ar quivo” ou ou tra ex pressão si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.
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PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
Avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e
Controle do Se nado Fe deral, com fun damento no
art. 143 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
resolve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e
Controle se rão apre ciados na for ma de finida no
Ane xo des te Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em 
Sessão Extra ordinária de 24/11/1999, fir mou ori en -
tação no sen tido de de terminar o en vio de to dos re -
latórios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal
em pro cessos de au ditorias e ins peções às Co mis -
sões de Fis calização e Controle, do Se nado Fe de-
ral, e de Fis calização e Fi nanças, da Câ mara dos
Deputados. Se gundo essa de liberação, o en vio das
cópias das de cisões ao Con gresso Na cional in de-
pende de ter ha vido ou não so licitação, con forme
previsto no in ciso VII do art. 71 da Cons tituição Fe -
deral, e de cons tar disposição ex pressa nes se sen -
tido nas de cisões pro feridas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da
União, além de di vulgar os tra balhos da quela Insti -
tuição, pode tam bém con tribuir para dis seminar,
de for ma mais efe tiva, in formações va liosas aos
trabalhos parlamentares. No en tanto, é preciso
considerar que a ma ioria des ses processados tra-
ta de ma térias sem qual quer in teresse para o Se -
nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,

poderá ocor rer ~a desnecessária so brecarga na pa u-
ta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em sua
maioria, são des tinadas ao ar quivo.

Sala das Re uniões,11 de de zembro de 2001. –
Senador AMIR LANDO, Pre sidente.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO ENVIADOS À COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC.

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fis calização e
Controle será fe ito em obe diência à se guinte sis te-
mática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou
por re lator es pecialmente in dicado para esse fim,
com apo io da Asses soria Técnica, vi sando:

a) identificar os pro cessos que, pela re levân-
cia da ma téria tratada, me reçam aná lise e pa recer
específico da Co missão, en tre as quais des ta-
cam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem
de ma térias si tuadas in teiramente no âm bito das
atribuições do Tri bunal de Contas da União e que
não de mandem pro vidências adi cionais por par te
da CFC, do Se nado Fe deral ou do Con gresso Na ci-
onal, os quais re ceberão pa recer pa drão, me diante
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relação, com voto “pelo co nhecimento da ma téria e
remessa dos pro cessados ao ar quivo” ou ou tra ex -
pressão si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo -
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

PARECER Nº 865, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os Avi sos nºs 187, 188, 190,
191, e 194, de 2001, 82, 132, 207, 181, 144,
201, 246, 198, 202 e 212, de 2000, 37, 102
e 109, de 2001, 227 e 65, de 2000, do Tri -
bunal de Con tas da União, cons tantes do 
Anexo I, que en caminham có pias de di -
versas De cisões e os re lativos Re latórios
e Vo tos que as fundamentam.

Relator: Se nador Ri cardo San tos
Relator ad hoc: Senador Val mir Ama ral

I – Re latório

I.1. His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con -
trole os Avi sos do Tri bunal de Contas da União
constantes do Anexo I, me diante os qua is fo ram en -
caminhadas ao SENADO FEDERAL có pias de di -
versas de cisões e acórdãos ado tados por aque la
Instituição, re ferentes a au ditorias e ins peções re a -
lizadas em obras, ór gãos ou pro gramas do Go verno
Federal.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui -
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos cons tantes do Anexo I per -
mitiu concluir-se que as ma térias ne les tratadas re fe-
rem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento de
normas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pias
das de cisões/acórdãos fo ram, também, en viadas a
outras Co missões Per manentes do Se nado Fe deral
ou do Con gresso Na cional, as qua is so licitaram a ins -
tauração dos pro cedimentos fiscalizatórios ao Tri bu-
nal ou têm com petência re gimental so bre os as suntos
tratados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adicional, es pecialmente de na tureza
legiferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo I de vem ser enviados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis ca-
lização e Con trole tome co nhecimento das ma térias e 
delibere por en viar ao ar quivo os pro cessos cons tan-
tes do Ane xo I.

Sala da Co missão, 8 de  maio de 2002. – Se na-
dor Amir Lan do, Pre sidente – Se nador Ricardo San -
tos, Re lator.

Presidente: Amir Lan do – Ri cardo San tos –
Valmir Ama ral – He loisa He lena – Fer nando Ma -
tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio Da Fon seca –
Fernando Ri beiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo Si -
queira Cam pos.
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ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
Avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e
Controle do Se nado Fe deral, com fun damento no
art. 143 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
resolve:

Art. 1º Os avisos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole se rão apreciados na for ma de finida no Ane xo
deste Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em
Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, fir mou orienta -
ção no sen tido de de terminar o en vio de to dos os re la-
tórios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal em
processos de au ditorias e ins peções às Co missões
de Fis calização e Con trole, do Se nado Fe deral, e de
Fiscalização e Fi nanças, da Câ mara dos De putados.
Segundo essa de liberação, o en vio das có pias das
decisões ao Congresso Na cional in depende de ter
havido ou não so licitação, conforme pre visto no in ciso
VII do art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de cons tar
disposição ex pressa nes se sen tido nas de cisões pro -
feridas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da
União, além de di vulgar os tra balhos da quela Insti -
tuição, pode tam bém con tribuir para dis seminar,
de for ma mais efe tiva, in formações va liosas aos
trabalhos par lamentares. No en tanto, é preciso
considerar que a ma ioria desses processados tra -
ta de ma térias sem qual quer in teresse para o Se -
nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de
disciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co -
missão, de modo a fo calizar os as suntos de ma ior
relevância que, de fato, exi jam pro vidências adi ci -
onais ou pos sam in teressar aos nos sos trabalhos.
Do con trário, po derá ocor rer uma des necessária
sobrecarga na pa uta dos tra balhos da CFC, com

matérias que, em sua ma ioria, são des tinadas ao ar -
quivo.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.
– Se nador Amir Lan do, Presidente – Ricardo San -
tos – Val mir Amaral – He loísa He lena – Fer nando
Matusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da Fon seca
– Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo
Siqueira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO ENVIADOS À COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole será fe ito em obe diência à se guinte sis temáti-
ca:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tribunal de Contas da União e que não de -
mandem pro vidências adi cionais por par te da CFC,
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do Se nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os
quais re ceberão pa recer pa drão, me diante re lação,
com voto “pelo co nhecimento da ma téria e re messa
dos pro cessados ao ar quivo” ou ou tra ex pressão si mi-
lar.

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo -
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

PARECER Nº 866, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os Avi sos nºs 44, de 2000, 34,
de 2001, 90, de 2000, 160, de 2001, 1, de
1999, 155, de 2001, 67 e 203, de 2000, 100, 
de 2001, 113, de 2000, 158, de 2001, 5, de
2000, 152, de 2001, 224, 72 e 174, de 2000, 
96, de 2001, 205, 66 e 115, de 2000, do Tri -
bunal de Con tas da União, cons tantes do 
Anexo I, que en caminham có pias de di -
versas De cisões e os re lativos Re latórios
e Vo tos que as fun damentam.

Relator: Se nador Anto nio Carlos Jú nior

I – Re latório

I.1. His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro -
le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 

Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos constantes do Ane xo 1
permitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas
referem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento
de nor mas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pi-
as das de cisões/acórdãos fo ram, tam bém, en viadas
a ou tras Co missões Permanentes do Se nado Fe de-
ral ou do Con gresso Na cional que solicitaram a ins -
tauração dos pro cedimentos fiscalizatórios ao Tri bu-
nal ou têm com petência re gimental so bre os as sun-
tos tra tados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tribunal. Ne -
nhuma pro vidência adicional, es pecialmente de
natureza le giferante, é re querida do Con gresso
Nacional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis ca-
lização e Con trole tome co nhecimento das ma térias e 
delibere por en viar ao ar quivo os pro cessos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 3 de abril de 2002. – Se na-
dor Amir Lan do, Pre sidente – Anto nio Car los Ju -
nior, Relator  – Fer nando Ri beiro – Mo reira Men -
des – Edu ardo Su plicy – Ge raldo Althoff – Fran -
celino Pe reira – Ro binson Vi ana – Jef ferson Pe -
res – He loísa He lena (Abst.)
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ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
Avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e Con tro -
le do Se nado Fe deral, com fun damento no art. 143 do
Regimento Inter no do Se nado Fe deral, re solve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Contas da União 
enviados à Co missão de Fis calização e Con trole se -
rão apre ciados na for ma de finida no Ane xo des te Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em
Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, fir mou ori enta-
ção no sen tido de de terminar o en vio de to dos os re lató-
rios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal em pro -
cessos de au ditorias e ins peções às Co missões de Fis -
calização e Controle, do Se nado Fe deral, e de Fis cali-
zação e Fi nanças, da Câ mara dos De putados. Se gundo
essa de liberação, o en vio das có pias das de cisões ao
Congresso Na cional in depende de ter ha vido ou não
solicitação, con forme pre visto no in ciso VII do art. 71 da
Constituição Fe deral, e de cons tar disposição ex pressa
nesse sen tido nas de cisões proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos par-
lamentares. No en tanto, é preciso con siderar que a
maioria des ses processados trata de ma térias sem
qualquer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,
poderá ocor rer uma des necessária so brecarga na
pauta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em
sua ma ioria, são destinadas ao ar quivo.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001. –
Senador Amir Lan do, Presidente. Ricardo San tos –
Valmir Ama ral – He loísa He lena – Fer nando Ma tusa-
lém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da Fonseca – Fer nan -
do Ri beiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo Si queira.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO ENVIADOS À COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole será fe ito em obe diência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cifico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

- au ditoria ope racional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

- ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais etc.);

- ma térias que o TCU de liberou por dar co nheci-
mento ao Se nado Fe deral na pró pria De cisão ou
Acórdão;

- ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os processos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tri bunal de Con tas da União e que não de man-
dem pro vidências adi cionais por par te da CFC, do Se -
nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os qua is re ce-
berão pa recer pa drão, me diante re lação, com voto “pelo 
conhecimento da ma téria e re messa dos pro cessados
ao ar quivo” ou ou tra ex pressão si milar.

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

PARECERES  Nos 867 e 868, DE 2002 

Sobre o  Avi so nº 107, de 2001 (nº
2.991/2001, na ori gem), do Tri bunal de Con -
tas da União, que en caminha có pia da De ci-
são nº 332/2001, bem como dos res pectivos
Relatório e voto que a fun damentam, so bre
auditoria re alizada na Se cretaria de Edu ca-
ção a Dis tância – SEED/MEC.

Parecer nº 867, de 2002, da Co missão de Edu -
cação

Relator:Senador Gerson Ca mata

I – RELATÓRIO

I.1 – Histórico
Vem a esta Co missão de Edu cação o Aviso nº

2.991-SGS-TCU, de 27 de ju nho de 2001, me diante o
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qual o Tri bunal de Con tas da União en caminha ao Se -
nado Fe deral có pia da De cisão nº 332/2001, ado tada
pelo Tri bunal Ple no da quela Insti tuição, re ferente à
auditoria de na tureza ope racional re alizada na Se cre -
taria de Edu cação a Distância – SEED – do Mi nistério
da Edu cação (Pro cesso nº 012.374/2000-3).

Os do cumentos sob aná lise fo ram en caminha-
dos pelo TCU ao Se nado Fe deral para co nhecimento,
seguindo o pro cedimento que vem sen do ul timamen -
te ado tado por aque la Insti tuição de en viar có pia de
todos os seus jul gamentos a esta Casa.

O Avi so em aná lise foi re cebido nes te Se nado
Federal em 4 de ju lho de 2001, onde foi pro tocolado
como Avi so nº 107, de 2001, e en caminhado à Co mis-
são de Edu cação, em 1º de agos to de 2001.

I.2. Aná lise da Ma téria
Realizada pela 6ª Se cex, re ferida au ditoria teve

“como fi nalidade ve rificar em que me dida o Pro grama
Nacional de Infor mática da Edu cação — ProInfo pode 
melhor con tribuir para au mentar as oportunidades de
uso pe dagógico da in formática nas es colas do sis te -
ma pú blico de en sino”.

O Tri bunal Ple no, di ante das ra zões ex postas
pelo Re lator, de cidiu:

• re comendar à Se cretaria de Edu cação à Dis -
tância — SEED/MEC, a im plementação de vá rias me -
didas, den tre as qua is des tacamos: am pliação do
acesso dos alu nos aos la boratórios de in formática; re -
dução da su butilização dos equi pamentos; re messa
de no vos equi pamentos; ca pacitação de ma ior nú me -
ro de pro fessores; promoção de ma ior nú mero de cur -
sos nas es colas, fora dos ho rários de aula; e sin croni -
zar os pra zos de preparação dos la boratórios com os
da re messa de com putadores e com a ca pacitação
dos pro fessores;

• de terminar à Se cretaria de Edu cação a Dis tân -
cia do Mi nistério da Educação, com ful cro no in ciso II
do art. 194 do Re gimento Inter no/TCU, que re meta ao 
Tri bunal, no pra zo de 60 dias, o con junto de me tas
correspondentes aos indicadores de de sempenho ex -
postos no su bitem 6.3 do re latório, con templando o
prazo para seu atin gimento e cro nograma de im ple -
mentação das re comendações efe tuadas, em que
constem as ati vidades, pra zo de im plementação e
nome do res ponsável;

• re meter o pro cesso à 6ª Se cex, para que seja
realizado o mo nitoramento da im plementação das re -
comendações;

• en caminhar có pia da De cisão, bem como do
Relatório e Voto que a fun damentaram, ao Se cretário
da SEED/MEC, para co nhecimento e ado ção das pro -
vidências ca bíveis, ob jetivando a im plementação das
recomendações ora for muladas;

• en caminhar có pia da De cisão, bem como do
Relatório e Voto que a fun damentam, ao Mi nistro da

Educação, aos Mem bros das Co missões de Edu ca-
ção da Câ mara dos De putados e do Se nado Fe deral,
para co nhecimento.

II –  Voto do Re lator

Diante do ex posto e ten do em vis ta tra tar-se de
matéria si tuada in teiramente no âm bito das com pe-
tências do Tri bunal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhuma pro vidência adicional do Congresso Na -
cional, opi namos que a Co missão de Educação dela
tome co nhecimento e de libere pela re messa do pro -
cesso ao ar quivo.

Sala da Co missão,  25 de setembro de 2001. – 
Ricardo San tos, Pre sidente – Gerson Ca mata, Re -
lator – Nabor Jú nior – Nilo Te ixeira Cam pos – Ju -
vêncio da Fonseca – Car los Pa trocínio – Fran celi-
no Pe reira – Ca sildo Mal daner – Mo reira Men des –
Romeu Tuma – Le omar Qu intanilha – Arlin do Por -
to – Fre itas Neto – Antô nio Carlos Jú nior – Ge ral-
do Cân dido.

PARECER Nº 868, DE 2002
(Da Co missão de Fis calização e Con trole)

Relator: Se nador Fer nando Ri beiro

I – Re latório

I.1. His tórico
Vem a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

1.2. Aná lise das Ma térias
As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-

dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos constantes do Ane xo 1
permitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas
referem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento
de normas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pi-
as das de cisões/acórdãos fo ram, tam bém, en viadas
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a ou tras Co missões Per manentes do Se nado Fe de-
ral ou do Con gresso Na cional que solicitaram a ins -
tauração dos pro cedimentos fis calizatórios ao Tri bu -
nal ou têm com petência re gimental so bre os as sun-
tos tra tados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu -
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adi cional, es pecialmente de na tureza
legiferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Anexo 1 de vem ser en viados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis ca-
lização e Con trole tome co nhecimento das ma térias e 
delibere por en viar ao ar quivo os pro cessos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co missão, 3 de abril de 2002. – Se -
nador Amir Lan do, Pre sidente – Re lator: Fer nan-
do Ri beiro – Mo reira Men des – Jef ferson Pe res
– Edu ardo Su plicy – Ge raldo Althoff – Fran celi-
no Pe reira – Ro binson Vi ana – Anto nio Carlos
Junior – He loísa He lena (ABST.)
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ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

Define sis temática para exa me dos
avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e Con -
trole do Se nado Fe deral, com fun damento no art. 143
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, re solve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Contas da União 
enviados à Co missão de Fis calização e Con trole se -
rão apre ciados na for ma de finida no Ane xo des te Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em 
Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, fir mou orien-
tação no sen tido de de terminar o en vio de to dos re -
latórios, vo tos e de cisões proferidas pelo Tri bunal
em pro cessos de au ditorias e ins peções às Co mis-
sões de Fis calização e Controle, do Se nado Fe de -
ral, e de Fis calização e Fi nanças, da Câ mara dos
Deputados. Se gundo essa de liberação, o en vio das
cópias das de cisões ao Con gresso Na cional in de-
pende de ter ha vido ou não so licitação, con forme
previsto no in ciso VII do art. 71 da Cons tituição Fe -
deral, e de cons tar disposição ex pressa nes se sen ti-
do nas de cisões proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos
parlamentares. No en tanto, é pre ciso con siderar que 
a ma ioria des ses processados trata de ma térias
sem qual quer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de
disciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co -
missão, de modo a fo calizar os as suntos de ma ior
relevância que, de fato, exi jam pro vidências adi cio-
nais ou pos sam in teressar aos nos sos tra balhos. Do 
contrário, po derá ocor rer uma des necessária so bre -
carga na pa uta dos tra balhos da CFC, com ma térias
que, em sua ma ioria, são des tinadas ao ar quivo.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.
– Se nador Amir Lan do, Pre sidente – Ricardo San -
tos – Val mir Ama ral – He loísa He lena – Fer nando
Matusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da Fon seca
– Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo
Siqueira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole será fe ito em obe diência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tri bunal de Con tas da União e que não de -
mandem providências adi cionais por par te da CFC, do
Senado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os quais
receberão pa recer pa drão, me diante re lação, com voto 
“pelo co nhecimento da ma téria e re messa dos pro ces-
sados ao ar quivo” ou ou tra ex pres são si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

PARECERES NºS 869 e 870, DE 2002

Sobre o Avi so nº 142, de 2001 (nº
4.096/2001, na ori gem), que en caminha
ao Se nado Fe deral a De cisão nº 519, de
2001 – TCU (Ple nário), bem como os res -
pectivos Re latório e Voto que a fun da-
mentam, so bre au ditoria re alizada no
Programa TV Esco la, sob responsabilida-
de da Se cretaria de Edu cação a Dis tância
do Mi nistério da Edu cação (SEED/MEC).

Relator: Se nador Moreira Mendes
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PARECER Nº 869, DE 2002
(Da Co missão de Edu cação)

I – Re latório
O Avi so em epí grafe en caminha ao Se nado Fe -

deral a De cisão nº 519, de 2001, do Tri bunal de Con-
tas da União (TCU), ado tada em Ple nário, so bre au di-
toria fe ita no Pro grama TV Esco la, de senvolvido pela
Secretaria de Edu cação a Distância (SEED), do Mi -
nistério da Edu cação (MEC). O Avi so tam bém en ca-
minha o re latório e o voto que fun damentam essa De -
cisão do Tribunal.

O TV Esco la bus ca a ca pacitação e ori entação
de pro fessores do en sino fun damental e (a par tir de
outubro de 1999) do en sino mé dio da rede pú blica, no 
próprio lo cal de trabalho, me diante os re cursos da
educação aber ta, con tinuada e a dis tância. Para isso,
usa di versas/ações te levisivas, trans mitidas, via sa té -
lite, por ca nal ex clusivo de TV.

As trans missões do Pro grama do TV Esco la,
que ocor rem di ariamente, po dem ser usa das como
apoio às ati vidades dos pro fessores com os alu nos,
bem como em ações que en volvam a co munidade.
A SEED/MEC en via para as es colas, bi mestralmen -
te, ma teriais im pressos que con têm a programação
das trans missões, bem como tex tos com o seu con -
teúdo.

Em 1995, foi cri ado, ainda, o Pro grama de
Apoio Tec nológico (PAT), com o fim de do tar as es -
colas do en sino fun damental da rede pú blica de
equipamentos ne cessários à cap tação, gravação e
utilização dos programas trans mitidos pela TV Esco -
la. Ini cialmente, fo ram in cluídas no pro grama as es -
colas com o nú mero mí nimo de 250 alu nos. A se -
guir, o cri tério ba ixou para 100 alu nos. Tais equi pa-
mentos – que for mam o con junto de nominado kit
tecnológico – con sistem em um te levisor, um vi deo-
cassete, uma an tena pa rabólica, um re ceptor de sa -
télite e dez fi tas VHS. Esse ma terial é ad quirido me -
diante a trans ferência de re cursos da União aos en -
tes fe derados, no va lor de R$1.500,00 por kit.

Nos exer cícios de 1998 e 1999, os gas tos to ta -
is do TV Esco la atin gi ram as ci fras de R$20,7 e
R$19,5 milhões, respectivamente. Já a aqui sição
dos kits tecnológicos do PAT so mou des pesas de
R$83,2 mi lhões.

A au ditoria re alizada pelo TCU teve como ob jeti -
vo ve rificar como e em que ex tensão o Pro grama TV
Escola vem al cançando seus ob jetivos e pro movendo
a eqüi dade no en sino pú blico fun damental. O en sino
médio foi ex cluído de vido à sua in serção tardia.

Além de in formações ob tidas no Mi nistério da
Educação, foi usada a me todologia da co leta de da -
dos, en tre 8 e 22 de se tembro de 2000, por meio de
entrevistas, or ganizadas em ques tionários, com os
coordenadores do Pro grama, di retores de es colas e
professores. Fo ram vi sitadas 60 es colas lo calizadas
em 30 mu nicípios dos Esta dos do Acre, Go iás, Mi nas
Gerais, Pa raná e Per nambuco.

A au ditoria do TCU con siderou, ain da, os re -
sultados da pes quisa so bre o TV Esco la re alizada
em 1999 pelo Nú cleo dos Estu dos e Po líticas Pú bli-
cas (NEEP) da Uni versidade Esta dual de Cam pinas
(UNICAMP). Nes sa pes quisa, fo ram apli cados ques -
tionários em amos tra es tratificada de cer ca de 5.200 
diretores de es colas pú blicas ur banas, com re torno
de qua se 50%. Foram fe itos, ainda, es tudo de caso
em 45 escolas lo calizadas em quin ze mu nicípios
dos Esta dos do Ama zonas, Mato Grosso do Sul,
Pernambuco, Rio de Ja neiro e San ta Ca tarina.

Segundo in forma o Re latório do TCU, ela bora-
ram-se qua tro questões mais específicas so bre o
tema, usa das para ori entar e pla nejar a exe cução de 
seus tra balhos: 1º) a missão e os ob jetivos do Pro -
grama es tão cla ramente as similados pe los seus
usuários? 2ª) O atu al cri tério de in clusão das es co-
las no Pro grama é ade quado do pon to de vis ta da
eqüidade? 3ª) Que mo tivos le vam um nú mero sig ni-
ficativo de pro fessores a ain da não uti lizarem o TV
Escola, se gundo re cente pes quisa do NEEP/Uni -
camp? 4ª) Há cri térios e res ponsabilidades de finidas
para a exe cução, mo nitoramento e ava liação do Pro -
grama nas três es feras de go verno?

A au ditoria en controu vá rios pro blemas no Pro -
grama TV Esco la, en tre os quais se deve des tacar:
ausência de avaliação do seu im pacto na me lhoria
do en sino; ine xistência de fi xação de in dicadores ou
metas para mo nitorar o seu uso; fal ta ou in suficiên-
cia de tre inamento dos pro fessores para tra balhar
com os re cursos ofe recidos e para ma nipular os
equipamentos en viados; inadequação do critério
para a dis tribuição dos kits tecnológicos (o que pre -
judicou as re giões Norte e Nor deste, nas qua is há
maior nú mero de alu nos ma triculados em pe quenas
escolas); ir regularidade no en vio do ma terial im pres-
so; de sarticulação en tre as es feras de go verno
quanto às me didas ade quadas a to mar para cor rigir
as fa lhas identificadas.

Desse modo, não é de es tranhar que a pes qui-
sa do NEEP/Uni camp te nha constatado que con si-
derável nú mero de pro fessores simplesmente ain da
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não uti lizava os re cursos ofe recidos pela TV Esco la
e pe los kits tecnológicos.

Em face des sas de ficiências, o Re latório do
TCU, bem como sua De cisão nº 519/2000, re co -
menda à SEED/MEC a ado ção de treze me didas
corretivas para o Pro grama TV Esco la. São elas:

1. im plantar e mo nitorar (...) in dicadores de de -
sempenho do Pro grama pro postos no (...) Relatório;

2. es timular a cri ação de pó los de gra vação
nos lo cais em que as es colas não pos suam es trutu -
ra para re alizarem gra vações, de for ma que os pó los
possam aten der tanto es colas es taduais como mu ni -
cipais;

3. con siderar, na di gitalização do si nal do TV
Escola ou em ou tras me lhorias tec nológicas do Pro -
grama, a existência de pó los de gravação, vi abilizan-
do a ins talação de no vos equipamentos de re cepção
nos pó los e não nas es colas por eles aten didas;

4. de finir for malmente e di vulgar as atri buições
e res ponsabilidades dos di versos executores do
Programa, em es pecial no que tan ge ao in cremento,
manutenção e re posição de ar quivamentos;

5. au xiliar o de senvolvimento de pla no de ca -
pacitação de pro fessores na uti lização do Pro grama,
estimulando a exe cução de ações con juntas dos
executores, com vistas à ra cionalização de es forços
e cus tos e à am pliação dos re sultados dele de cor -
rentes;

6. im plantar ca nal de co municação re gular com 
os di versos exe cutores do Programa, avaliando a
possibilidade de uti lizar as es truturas das se cretari-
as es taduais de edu cação, de acordo com o mo delo
sugerido nes te Re latório de Au ditoria;

7. in centivar os exe cutores do Programa a de -
senvolver um pla no de in cremento do nú mero de
equipamentos de TV e ví deo que con sidere o nú me -
ro de pro fessores exis tentes no es tabelecimento de
ensino, o ní vel de uti lização do TV Esco la e a re ali-
zação de gravações;

8. re alizar es tudos para es tabelecer critérios
de in serção de es colas no Pro grama que con side -
rem as ne cessidades e pe culiaridades de cada re -
gião do País, bem como as efe tivas ca rências e
oportunidades de me lhorar a qua lificação dos seus
professores;

9. uti lizar a base de da dos do INEP/MEC (Cen -
so Esco lar), para atu alização do ca dastro que nor te-
ia a dis tribuição de ma terial im presso às es colas;

10. in cluir, nos atu ais cri térios de dis tribuição
de ma terial im presso, a in serção da es cola no Pro -
grama, evi tando en viá-los a es tabelecimentos de en -
sino que ain da não in tegrem o TV Esco la;

11. pro duzir ma terial ade quado de pu blicidade
do Pro grama, abs tendo-se de fa zer uso da re vista
TV Esco la para essa fi nalidade;

12. di recionar a distribuição de ma terial im pres-
so, em es pecial a Revista TV Esco la, de ixando de
fornecê-lo gra tuitamente a es colas particulares en -
quanto não hou ver o pleno aten dimento dos es tabele-
cimentos da rede pú blica in seridos no Pro grama, iden -
tificados com base nas in formações do cen so es colar;

13. es tabelecer, no pra zo de ses senta dias,
cronograma de ati vidades, fi xando me tas, quando
for o caso, com vis tas ao acom panhamento, pelo
TCU, de im plementação das re comendações e à
avaliação dos re sultados ob tidos.

A De cisão do TCU to mou, ain da, as providên-
cias de: 1. de terminar à 6ª Se cretaria de Con trole
Externo (SECEX) do Tri bunal que efe tuasse o mo ni-
toramento da im plementação das re comendações
acima cons tantes; 2. de terminar o en caminhamento
de có pia do pro cesso ao Mi nistro da Edu cação, para 
fins de su pervisão mi nisterial, aos Pre sidentes das
Comissões de Educação da Câ mara dos De putados
e do ~te nado Fe deral, para co nhecimento, e ao Se -
cretário da SEED/MEC, para co nhecimento e im ple-
mentação das re comendações ora for muladas.

II – Voto

As in formações contidas nos do cumentos tra zidos
ao exa me des ta Co missão re velam que o Tri bunal de
Contas da União to mou, em re lação ao as sunto, as pro -
vidências de correntes da com petência que lhe é con feri-
da pelo in ciso IV do art. 71 da Cons tituição Fe deral.

A au ditoria do TCU, bem como as pes quisas do
NEEP/Unicamp mos tram que as ino vações edu cacio-
nais pre cisam ser fe itas com pla nejamento e ava lia-
ção ade quados. Uma ação tão am pla quan to à do
Programa TV Esco la re quer a con sideração de va riá-
veis so ciológicas que a SEED/MEC ten deu a su besti-
mar. Com efe ito, o ní vel de formação de sig nificativa
parcela do cor po do cente do en sino fun damental re -
vela-se in compatível com os re quisitos ne cessários
ao bom apro veitamento dos re cursos tor nados dis po-
níveis pelo Pro grama em apre ço. Essa si tuação in dica
a im portância que se deve con ceder à ca pacitação
profissional em qual quer pro cesso con seqüente de
reforma edu cacional.
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Decerto, es forços têm sido em preendidos pelo
Ministério da Edu cação e pe las Se cretarias de Edu -
cação de vá rios Esta dos e Mu nicípios com o ob jetivo
de aper feiçoar a qua lificação dos pro fessores. No en -
tanto, como se evi denciou no caso em ques tão, o tra -
balho nes se cam po deve ser bem mais pro fundo e
não pode pres cindir da co operação en tre os ní veis
governamentais.

O Pro grama TV Esco la mos trou-se de ficiente,
ainda, em questões elementares, como a de satuali-
zação do ca dastro das es colas pela SEED/MEC e as
remessas ir regulares de ma terial im presso às es co-
las, o que re força a ne cessidade da ins tituição de pla -
nejamento cu idadoso dos pro gramas so ciais. Já o cri -
tério ado tado para a dis tribuição dos kits tec nológi-
cos pre judicou as re giões me nos de senvolvidas, o
que é inad missível em uma ação que de veria se pa u-
tar pela bus ca da eqüi dade.

Deve fi car cla ro que a au ditoria não pre tendeu
avaliar toda a am plitude dos efe itos do Pro grama na
melhoria da qua lidade do en sino, me dida, de qual -
quer modo, alhe ia à sua com petência. Seu pro pósito
foi o de in vestigar os equívocos de pla nejamento e de
execução da ini ciativa. Além de apre sentar um di ag -
nóstico re ve lador, o tra balho re alizado pelo TCU ela -
borou as re comendações ne cessárias para que o Mi -
nistério da Edu cação cor rigisse as fa lhas apu radas.
Foram, des sa for ma, apon tados os ca minhos para
que o Pro grama TV Esco la se cons titua em uma ação
de ma ior va lor na pro moção da eqüi dade no en sino
fundamental pú blico, bem como na me lhoria da qua li-
dade de seus ser viços.

Em face do ex pos to, con cluímos pelo co nheci -
mento do as sunto pela Co missão de Educação e
pelo ar quivamento da ma téria, ten do em vis ta que
nenhuma pro vidência se im põe no âm bito do Se na-
do Fe deral em de corrência do co nhecimento e exa -
me dos au tos.

Sala da Co missão, 25 de se tembro de 2001. –
Senador Ricardo San tos,   Pre sidente – Se nador
Moreira Men des, Re lator – Nabor Ju nior – Nilo Te i -
xeira Cam pos – Ju vêncio Da Fonseca – Car los Pa -
trocínio – Emí lia Fernandes – Ca sildo Mal daner –
Antônio Carlos Jú nior – Ro meu Tuma – Le omar
Quintanilha – Arlin do Por to – Ger son Ca mata –
Freitas Neto – Ge raldo Cân di do.

PARECER  Nº 870, DE 2002
(Da Co missão de Fiscalização e Con trole)

Relator: Se nador Fer nando Ri beiro

I – Relatório

I.1. His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan -

tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos neste
Senado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em
seguida, en caminhados a esta Co missão de Fis cali-
zação e Con trole – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos constantes do Ane xo I,
permitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas
referem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento
de nor mas já estabelecidas. Em ou tros ca sos, có pias
das de cisões/acórdãos fo ram, também, en viadas a
outras Co missões per manentes do Se nado Fe deral ou
do Con gresso Na cional que so licitaram a ins tauração
dos pro cedimentos fiscalizatórios ao Tri bunal ou têm
competência re gimental so bre os as suntos tra tados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adi cional, es pecialmente de na ture-
za le giferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001, 
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo I de vem ser enviados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os pro cessos
constantes do Ane xo I.

Salas das Re uniões, 3 de Abril de 2002. Amir
Lando, Pre sidente – Fer nando Ri beiro, Relator –
Moreira Men des – Jefferson Pe res – Eduardo Su -
plicy – Ge raldo Althoff – Fran celino Pe reira – Ro -
binson Vi ana – Anto nio Car los Ju nior – He loísa
Helena (ABST.)

16158 Qu ar ta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2002

AGOSTO 2002532 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002528    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Agos to de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 16159

    533AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     529AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
Avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fiscalização e
Controle do Se nado Fe deral, com fun damento no
art. 143 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
resolve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole se rão apreciados na forma de finida no Ane xo
deste Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em 
Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, firmou ori en-
tação no sen tido de de terminar o en vio de to dos re -
latórios, vo tos e de cisões proferidas pelo Tri bunal
em pro cessos de au ditorias e ins peções às Co mis -
sões de Fis calização e Con trole, do Se nado Fe de -
ral, e de Fis calização e Fi nanças, da Câ mara dos
Deputados. Se gundo essa de liberação, o en vio das 
cópias das de cisões ao Con gresso Na cional in de-
pende de ter ha vido ou não so licitação, con forme
previsto no in ciso VII do art. 71 da Cons tituição Fe -
deral, e de cons tar disposição ex pressa nes se sen -
tido nas de cisões pro feridas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da
União, além de di vulgar os tra balhos da quela
Instituição, pode tam bém con tribuir para dis semi-
nar, de for ma mais efe tiva, in formações va liosas
aos tra balhos par lamentares. No en tanto, é preci -
so con siderar que a ma ioria des ses pro cessados
trata de ma térias sem qual quer in teresse para o
Senado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne ces sidade
de dis ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta 
Comissão, de modo a fo calizar os as suntos de
maior re levância que, de fato, exi jam pro vidênci-
as adi cionais ou pos sam in teressar aos nos sos
trabalhos. Do contrário, po derá ocor rer a des ne -
cessária so brecarga na pa uta dos tra balhos da
CFC, com ma térias que, em sua ma ioria, são
destinadas ao ar quivo.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC.

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole será fe ito em obe diência à se guinte sis temáti-
ca:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por 
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tratada, me reçam análise e pa recer es -
pecífico da Co missão, en tre as qua is des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem de 
matérias si tuadas in teiramen te no âm bito das atri bui-
ções do Tri bunal de Con tas da União e que não de -
mandem providências adi cionais por par te da CFC,
do Se nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os
quais re ceberão pa recer pa drão, me diante re lação,
com voto “pelo co nhecimento da ma téria e re messa
dos pro cessados ao ar quivo” ou ou tra ex pressão si -
milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.
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3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

ATO DA CFC Nº 1, DE 2001

Salas das Reuniões, 3 de Abril de 2002. Amir
Lando, Presidente – Ri cardo San tos – Val mir
Amaral – He loísa He lena – Fer nando Ma tusalém
– Luiz Otá vio – Ju vêncio da Fon seca – Fer nando
Ribeiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo Si queira
Campos.

PARECER Nº 871, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os Avi sos nºs 122, 196, 79 e
195, 172, 193, 198, de 2001, 238, 109, 231,
152, 110, 101, 80, 62, 61 e 55, de 2000, do
Tri bunal de Contas da União, constantes
do Ane xo I, que en caminhavam có pias de 
diversas De cisões e os re lativos Re latóri-
os e Vo tos que as fun damentam..

Relator: Se nador Fernando Ri beiro

I –  Re latório

I.1. His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-
le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha -
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos constantes do Ane xo I,
permitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas
referem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento
de nor mas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pi-
as das de cisões/acórdãos fo ram, tam bém, en viadas
a ou tras Co missões Permanentes do Se nado Fe de-
ral ou do Con gresso Na cional que so licitaram a ins -
tauração dos pro cedimentos fiscalizatórios ao Tri bu-
nal ou têm com petência re gimental so bre os as sun-
tos tra tados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adi cional, es pecialmente de na ture-
za le giferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en viados ao 
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº  1, de
2001- CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os pro cessos
constantes do Ane xo I.

Salas das Re uniões, 3 de Abril de 2002. Amir
Lando, Pre sidente  – Fernando Ri beiro, Re lator  –
Moreira Men des – Jefferson Pe res – Edu ardo Su -
plicy – Ge raldo Althoff – Fran celino Pe reira – Ro -
binson Vi ana – Anto nio Car los Ju nior – He loísa
Helena (ABST.)
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ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fiscalização e
Controle do Se nado Fe deral, com fun damento no
art. 143 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
resolve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole se rão apreciados na forma de finida no Ane xo
deste Ato.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em 
Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, fir mou orien -
tação no sen tido de de terminar o en vio de to dos re -
latórios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal
em pro cessos de au ditorias e ins peções às Co mis-
sões de Fis calização e Con trole, do Se nado Fe de -
ral, e de Fis calização e Fi nanças, da Câ mara dos
Deputados. Se gundo essa de liberação, o en vio das 
cópias das de cisões ao Con gresso Na cional in de -
pende de ter ha vido ou não so licitação, con forme
previsto no in ciso VII do art. 71 da Cons tituição Fe -
deral, e de cons tar disposição ex pressa nes se sen -
tido nas de cisões pro feridas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos
parlamentares. No en tanto, é pre ciso con siderar que 
a ma ioria des ses processados trata de ma térias
sem qual quer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de
disciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co -
missão, de modo a fo calizar os as suntos de ma ior
relevância que, de fato, exi jam pro vidências adi cio -
nais ou pos sam in teressar aos nos sos tra balhos. Do 
contrário, po derá ocor rer uma des necessária so bre-
carga na pa uta dos tra balhos da CFC, com ma térias
que, em sua ma ioria, são des tinadas ao ar quivo.

Salas das Re uniões, 11 de de zembrol de 2001. 
Amir Lan do, Pre sidente – Ri cardo San tos – Val -
mir Ama ral – He loísa He lena – Fer nando Ma tusa -
lém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da Fon seca – Fer -
nando Ri beiro – Ge raldo Althoff – Edu ardo Si -
queira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bunal de en viados à
Comissão de Fis calização e Con trole será fe ito em
obediência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

–  au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais etc.);

–  ma térias que o TCU de liberou por dar co nheci-
mento ao Se nado Fe deral na pró pria De cisão ou Acórdão;

–  ma térias fis calizadas ou in formadas pelo
TCU por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os processos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tribunal de Contas da União e que não de -
mandem providências adi cionais por par te da CFC, do 
Senado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os qua is
receberão pa recer pa drão, me diante re lação, com voto 
“pelo co nhecimento da ma téria e re messa dos pro ces-
sados ao ar quivo” ou ou tra ex pres são si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão,
mediante re lação, os processados de ma térias ex -
temporâneas, para as qua is não seja mais pos sível,
oportuna ou con veniente a ado ção ou so licitação de 
qualquer providência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

Salas das Re uniões, 11 de de zembrol de 2001.
Amir Lan do, Pre sidente – Ri cardo San tos – Val mir
Amaral – He loísa He lena – Fer nando Ma tusalém –
Luiz Ota vio – Ju vêncio da Fonseca – Fer nando Ri bei-
ro – Ge raldo Althoff – Edu ardo Si queira Cam pos.

PARECER Nº 872, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Aviso nº 1.841/2001, na ori -
gem, do Tri bunal de Con tas da União, co -
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municando o re sultado das de termina-
ções con tidas na De cisão nº 278/2000 –
TCU (Ple nário), em aten dimento às con -
clusões do Pa recer nº 1.117/2000 – CFC
referente ao Avi so nº 64, de 2000.

Relator: Se nador Luiz Otá vio

I – Re latório

I.1. His tórico
Trata-se, ini cialmente, do Aviso nº 1.801-SGS-

TCU, de 14 de abril de 2000, me diante o qual o Tri bu -
nal de Con tas da União (TCU) en caminhou ao Se na-
do Fe deral có pia da De cisão nº 278/2000, bem como
dos res pectivos Re latório e Voto que a fun damentam,
referentes à au ditoria re alizada no Tri bunal de Jus tiça
do Esta do do Ama zonas.

Posteriormente, para es clarecer pon tos le vanta-
dos por esta Co missão de Fiscalização e Con trole, o
TCU en caminhou o Avi so GP/TCU nº 1.841, de 13 de
dezembro de 2001.

Tra ta-se, no caso, de de núncias de ir regularida-
des na ges tão dos con tratos re lativos às obras de con -
clusão do edi fício do Tri bunal de Justiça do Esta do do
Amazonas. Para apu rá-las, o TCU ins taurou, em 1998,
o pro cesso TC nº 1.249/98-3, ob jetivando ve rificar a re -
gularidade da apli cação dos recursos re passados pelo
Ministério da Jus tiça, por meio do Con vênio nº
1/97-GM-MJ e dos sub seqüentes ter mos adi tivos.

Vale des tacar que as obras ob jeto de in vestiga -
ção en contravam-se, em 13-3-98, pa ralisadas há vá -
rios anos, ra zão pela qual fo ram in cluídas na re lação
de obras ina cabadas au ditadas pelo TCU em 1996,
em cum primento à De cisão Ple nária nº 674/95. Em
1998, fo ram fe itas di versas di ligências pela Se cretaria
de Con trole Exter no do Esta do do Ama zonas –
SECEX-AM – com o ob jetivo de le vantar da dos para
aferir a ve racidade das de núncias de su perfatura -
mento na exe cução das obras.

Em nova au ditoria, a uni dade téc nica ve rificou
que, em bora não te nha de tectado al terações re levan -
tes em re lação aos in dícios de ir regularidades, fa lhas
ou im probidade le vantados an teriormente, existem
novas ne gociações para a al teração do pro jeto exe cu -
tivo, com conseqüente au mento do va lor da obra.

Dessa for ma, o TCU de cidiu de terminar à
SECEX/AM, por meio da De cisão em aná lise, que efe -
tue acom panhamento dos atos ad ministrativos adota-
dos pelo Tribunal de Justiça do Esta do do Ama zonas,
relacionados com a al teração do pro jeto exe cutivo da
obra fi nanciada com re cursos do ci tado con vênio, au -
torizando, também, a re alização de ins peção.

Ao ana lisarmos preliminarmente a ma téria, pro-
pusemos fosse ofi ciado ao TCU no sen tido de in for-
mar a esta Co missão quan to ao re sultado das pro vi-
dências de terminadas na De cisão nº 278/2000 e so -
bre as de terminações do Tribunal re lativas ao Pro ces-
so TC nº 1.249/1998-3. Tal proposta foi apro va da e o
Tri bunal, por meio do Avi so nº 1.841-GP/TCU, en ca-
minhou as in formações so licitadas. Em sín tese, o
TCU es clarece a essa co missão o se guinte:

a) em cum primento à De cisão nº 278/200, foi re -
alizada ins peção nas obras das Va ras Cí veis e Cri mi-
nais do Tri bunal de Justiça do Esta do do Ama zonas, oca -
sião em que foi cons tatado o pa gamento in devido de re -
vestimento “Vi drotil Pa vit”, no va lor de R$126.184,40;

b) foi pro posta a con versão do re ferido pro cesso
em To mada de Con tas Espe cial e a ci tação dos res -
ponsáveis para efe tuarem a restituição do pa gamento
indevido ou apre sentarem suas ale gações de de fesa.
Tal pro posta aguar da pa recer do Mi nistério Pú blico
junto ao TCU;

c) em re lação ao cum primento das de termina-
ções con tidas nas de liberações pro feridas no TC nº
1.249/1998-3, fo ram ofi ciados os Se nhores Pre sidente
da Co missão Ge ral de Fiscalização de Obras Pú blicas
do Esta do do Ama zonas e o Se cretário de Esta do da
Fazenda do Ama zonas, para a ado ção de providências;

d) con forme de terminado pelo Acór dão nº 231/99
– Ple nário, pro ferido nos au tos do TC nº 1.249/1998-3,
foram mul tados os mem bros da Co missão Ge ral de Li -
citação, Con tratação e Obras Pú blicas do Esta do do
Amazonas, in dividualmente, no va lor de R$3.000,00
(três mil re ais), com base no dis posto no art. 58, in ciso
III, da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ nica do TCU); e

e) as re feridas de liberações pro feridas no TC nº
1.249/1998-3 fo ram ob jeto de Re curso de Pe dido de
Reexame, o qual se en contra aguar dando jul gamen-
to, ten do sido in terposto pe rante o TCU pe los respon-
sáveis e tam bém pela con tratada para a exe cução
das obras.

I.2. Análise da Ma téria
Verifica-se que os es clarecimentos pres tados

pelo TCU apon tam no sen tido de que fo ram iden tifica-
das ir regularidades na ges tão das ver bas fe derais. É
de se res saltar, no en tanto, ter sido, no caso, pro posta
a de vida ins tauração de to mada de con tas es pecial,
meio ade quado à iden tificação dos res ponsáveis e à
quantificação do dano ca usado ao erá rio.

Também in forma a Cor te de Con tas ter ha vido a
aplicação de mul ta aos res ponsáveis, bem como te -
rem sido ins tadas as au toridades lo cais à ado ção da,
providências ne cessárias à cor reção das ir regularida-
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des iden tificadas, tendo, portanto, o TCU to mado to -
das as pro vidências até o mo mento ne cessárias para
a so lução do caso em exa me.

II – Voto do Re lator
Diante do ex posto, tendo em vis ta que as ações

e pro vidências de mandadas si tuam-se no âm bito das
atribuições do TCU e que ne nhuma pro vidência adici -
onal, es pecialmente de na tureza le giferante, é re que-
rida do Con gresso Na cional, vo tamos por que esta
Comissão de Fis calização e Con trole tome co nheci -
mento da ma téria e de libere por en viar ao ar quivo o
presente pro cesso.

Sala da Co missão, 8 de maio de 2002. 

PARECER Nº 873, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 221/2002, na ori -
gem, do Tri bunal de Con tas da União, co -
municando o re sultado das de termina-
ções con tidas no Acór dão nº 8 8/2000 –
TCU (Ple nário), em aten dimento às con -
clusões do Pa recer nº 1.371/2001, re fe-
rente ao Avi so nº 100, de 2000.

Relator: Se nador Antonio Car los Ju nior

I – Relatório

Vem a esta Co missão de Fis calização e Contro-
le o Avi so nº 221/2002-GP, 20-3-2002, do Tri bunal de
Contas da União, in formando so bre os re sultados das
determinações con tidas no Acórdão nº 88/2000-
TCU-Plenário.

Esse Acór dão, já apreciado por esta Co missão,
conforme o Pa recer nº 1.371, de 2001, re fere-se à To -
mada de Con tas Especial re alizada na Pre feitura Mu -
nicipal de Contendas do Sin corá, Esta do da Ba hia.
Esse Pa recer con cluiu pelo en caminhamento, ao Tri -
bunal de Con tas da União, de ofí cio in dagando so bre
os re sultados das determinações da quele Acór dão,
de que re sultou o Ofi cio nº 1.591, de 26-11-01, do
Presidente do Se nado Fe deral ao Pre sidente do Tri -
bunal de Con tas da União.

Em res posta ao Ofi cio nº 1.591/2001, do Pre si-
dente do Se nado Fe deral, o Vice-Pre sidente do Tri bu-
nal de Con tas da União, no exer cício da Presidência,
encaminhou ao Pre sidente do Se nado Fe deral o Avi-
so nº 221/2002-GP, in formando o que se se gue:

a) foi ins taurada, pelo Fun do Na cional
de De senvolvimento da Edu cação – FNDE,
tomada de con tas es pecial re fe rente a con -
vênio nº 5.015/92 (SIAFI nº 060040), para
recuperação e am pliação de es cola, a qual
está tra mitando no Tri bunal de Contas da
União sob o nº TC nº 10.530/2001-9, ora em 
fase de ci tação;

b) a Se cretaria de Con trole Inter no in -
formou ao Tri bunal a apro vação das contas
relativas ao Au xílio MBES nº 93/Port/
GM/908, des tinado à am pliação do sis tema
de abas tecimento d’água do Mu nicípio;

c) fi nalmente, quan to ao Con vênio
MARA nº 378-00 (SIAFI nº 052455), para a
construção de ma tadouro pú blico mu nicipal, o 
Tri bunal in forma que foi ins taurada to mada de
contas es pecial con tra o ex-pre fe ito mu nicipal,
Sr. Val mir Gu edes Andra de, a qual foi jul gada
regular com res salva e qui tação, con forme de -
liberação da 1ª Câ mara, de 25-11-97, Ata nº
42/97. Re lator Mi nistro Iram Sa raiva.

II – Voto do Re lator

Com base no ex posto, opi no que a Co missão de 
Fiscalização e Con trole tome co nhecimento da ma té-
ria e de libere pelo seu en caminhamento ao ar quivo.

Sala da Co missão, 8 maio de 2002. – Antonio
Carlos Ju nior, Relator.
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PARECER Nº 874, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 54, de 2001 (nº
662/2001, na ori gem), do Tri bunal de Con -
tas da União, que en caminha có pia da
Decisão nº 113/2001, re ferente à Au ditoria
realizada no Ser viço de Apo io às Mi cro e
Pequenas Empre sas do Rio Gran de do
Norte – SEBRAE/RN.

Relator: Se nador Wellington Ro berto
Relato rad hoc: Senador Val mir Amaral

I – Re latório

I.1.  His tórico
Vem a esta Co missão de Fis calização e Con tro -

le o Avi so nº 662-SGS-TCU, de 14 de mar ço de 2001,
mediante o qual o TCU – Tri bunal de Con tas da União

– en caminha ao Se nado Fe deral có pia da De cisão nº
113/2001, re ferente à Au ditoria re alizada no Ser viço
de Apo io às Mi cro e Pe quenas Empre sas do Rio
Grande do Nor te – SEBRAE/RN.

O do cumento ci tado foi en caminhado pelo TCU
ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento, se -
guindo o pro cedimento que vem sen do ul timamente
adotado por aque la Insti tuição de en viar có pia de to -
dos os seus jul gamentos a esta Casa.

O Avi so em aná lise foi re cebido nes te Se nado
Federal em 19 de mar ço de 2001, onde foi pro tocola-
do como Avi so nº 54, de 2001, e en caminhado à Co -
missão de Fiscalização e Con trole – CFC, em 27 de
março de 2001.

I.2. Aná lise da Ma téria
A Au ditoria re alizada no Ser viço de Apo io às Mi -

cro e Pe quenas Empre sas do Rio Gran de do Nor te
teve por ob jetivo ve rificar a re gularidade dos pro cedi-
mentos de li citações, con tratos e convênios. Fo ram
constatadas di versas ir regularidades, parte das qua is
não jus tificadas pe los do cumentos apre sentados pe -
los res ponsáveis. Fo ram elas: con tratação de es critó-
rio de ad vocacia sem li citação; au sência de jus tificati-
va quan to ao pre ço co brado pelo ci tado es critório de
advocacia; au sência de pa recer técnico so bre con vê-
nio ce lebrado com a Asso ciação Co mercial e Indus tri-
al de Mos soró; cus teio de 100% do ob jeto do ci tado
convênio; pres tação de contas in completa do ci tado
convênio; ele vado gas to com pu blicidade no ci tado
convênio; e fal ta de fis calização in loco pelo
SEBRAE/RN nos ór gãos be neficiados quanto à exe -
cução dos con vênios.

Em seu voto, o Mi nistro-Relator da ma téria pro-
pôs, e o Ple nário ra tificou, as se guintes de termina-
ções ao SEBRAE/RN: pro ceder ao de vido cer tame li -
citatório para a con tratação de serviços ad vocatícios,
justificar os pro cessos em que se con figure dis pensa
ou ine xigibilidade de li citação, abs ter-se de pror rogar
contratos, após sua vi gência, me diante ter mos adi ti-
vos, es pecificar o pe ríodo de vi gência dos con tratos, o 
valor da contratação e as cláu sulas de pe nalidade
para o con tratado in frator. Ao Se brae na cional fez-se
a de terminação de que fos se in cluído no Re gulamen-
to de Li citações e Con tratos do Sis tema Se brae dis -
positivo que dis ponha so bre o pe ríodo de vi gência
dos con tratos.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto e ten do em vis ta tra tar-se de
matéria si tuada in teiramente no âm bito das com pe-
tências do Tri bunal de Con tas da União, que não exi -
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ge ne nhuma pro vidência adi cional do Congresso Na -
cional, opi namos que a Co missão de Fis calização e
Controle dela tome co nhecimento e de libere pelo ar -
quivamento do pro cesso.

Sala da Co missão, 8 de maio de 2002. – Wel -
lington Ro berto, Re lator – Amir Lan do, Pre sidente.

PARECER Nº 875, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre o Avi so nº 62, de 2001 (nº 1.287/ 
2001, na origem), do Tri bunal de Con tas
da União, que en caminha có pia do acór -
dão nº 48 de 2001-Ple nário, re ferente aos
pedidos de re exame in terposto con tra o
Acórdão nº 87/96- Ple nário, re ferente a
contratos fir mados en tre o Mi nistério da
Aeronáutica e a em pre sa ESCA S/A.

Relator: Se nador Romero Jucá

I – Re latório

I.1 – His tórico
Vem a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le o Avi so nº 1.287-SGS-TCU, de 28 de mar ço de
2001, me diante o qual o Tri bunal de Con tas da União
– TCU, en caminha ao Se nado Fe deral có pia do Acór -
dão nº 48, de 2001, apro vado pelo Ple nário da quela
Instituição, re ferente aos pe didos de re exame in ter-
postos, pelo Mi nistro da Ae ronáutica e por ou tros in te-
ressados, con tra o Acór dão nº 87/96.

Pelo Acór dão nº 87/96, o Tri bunal de cidiu apli car
penalidade de mul ta aos res ponsáveis e a ins taura-
ção de to mada de con ta es pecial em ra zão da prática
de atos ile gais, ile gítimos e an tieconômicos na execu-
ção de con tratos firmados pelo Mi nistério da Ae ro-
náutica e a em presa ESCA S/A, no âm bito do Pro jeto
Sivam.

Os do cumentos apre ciados fo ram en caminha-
dos pelo TCU ao Se nado Fe deral para co nhecimento, 
seguindo o pro cedimento, que vem sen do ul timamen-
te ado tado por aque la Insti tuição, de en viar có pia de
todos os seus jul gamentos a esta Casa.

1.2 – Aná lise
O Tri bunal, com base nas in formações do Mi nis-

tério Pú blico e da 3ª Se cretaria de Con trole Exter no
do TCU, con siderou que os re cursos in terpostos pre -
enchem os re quisitos le gais e re gimentais de ad mis-
sibilidade. Após exa ustivo exa me das ale gações e
justificativas apre sentadas pe los re correntes, conclu-
iu que não hou ve má-fé por par te dos res ponsáveis,
não ten do ne nhum de les se lo cupletado com di nheiro
público, e que em ne nhum mo mento hou ve a in tenção
de ca usar dano ao Erá rio. To dos agiram no es trito
senso do cum primento do de ver, que se tra duzia na
implantação cé lere do Sis tema de Vi gilância da Ama -
zônia (SIVAM) e na ma nutenção e mo dernização do
Sistema de Con trole Aé reo do Espa ço Bra sileiro
(SISCEA), sis temas de sig nificativa im portância para
a se gurança na cional.

Assim sen do, o Tri bunal de cidiu co nhecer dos
Pedidos de Re exame e tor nar in subsistentes os ter -
mos do Acór dão nº 87/96.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, tendo em vis ta tra tar-se de
matéria si tuada in teiramente no âm bito das com pe-
tências do Tri bunal de Con tas da União, o qual já de -
terminou as me didas ne cessárias, e que não cabe
nenhuma pro vidência adicional do Con gresso Na cio-
nal, opi namos por que a Co missão de Fis calização e
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Controle dela tome co nhecimento e de libere pelo en -
caminhamento do pro cesso ao ar quivo.

Sala da Co missão, 8 de maio de 2002. – Amir
Lando, Pre sidente – Romero Jucá, Re lator.

PARECER Nº 876, DE 2002

Da  Co missão de Fiscalização e
Controle So bre o Avi so nº 154, de 2001, (nº
4.393/ 2001, na origem), do Tri bunal de
Contas da União, so bre a De cisão nº
507/2001 – TCU (Ple nário), re ferente à au -
ditoria re alizada na Se cretaria Fe deral de
Controle Inter no.

Relator: Se nador Moreira Men des

Relator ad hoc: Senador Chico Sar tori

I – Re latório

I.1 – Histórico
Vem a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le, por in termédio do Avi so nº 154 (nº 4.393-SGS-
TCU, na ori gem), de 8-8-2001, me diante o qual o
TCU – Tri bunal de Contas da União – en caminha ao
Senado Fe deral có pia da De cisão nº 507/2001, ado -
tada por aque la Insti tuição, re ferente à au ditoria re ali-
zada na Se cretaria Fe deral de Controle Inter no.

Os do cumentos sob apreciação fo ram en cami-
nhados pelo TCU ao Se nado Fe deral para co nheci-
mento, se guindo o pro cedimento que vem sen do ul ti-
mamente ado tado por aque la Insti tuição de en viar có -
pia de to dos os seus jul gamentos a esta Casa.

Trata-se de au ditoria operacional re alizada na
Secretaria Fe deral de Controle (SFC), com o ob jeti-
vo de ava liar o cum primento da mis são institucional
daquele ór gão, re lativa às atri buições pre vistas no
art. 74 da Cons tituição Fe deral, em es pecial no que
se re fere à com provação da le galidade da ges tão or -
çamentária, fi nanceira e pa trimonial dos ór gãos e
entidades (inciso II), ao apo io pres tado ao Con trole
Externo (in ciso IV) e à co municação de ir regularida-
des ao Tri bunal.

Do am plo le vantamento re alizado, fi cou cons -
tatada a ne cessidade de aper feiçoamento dos ins -
trumentos de con trole, ob jetivando à ma ior efi ciência
e efi cácia da mis são ins titucional do ór gão.

A De cisão em aná lise foi re cebida nes ta Casa,
em 23-8-2001, e en caminhada à Co missão de Fis -
calização e Con trole, em 27-8-2001.

É o re latório.

I.2 – Aná lise da Ma téria
Em ra zão das de ficiências de tectadas e com

vistas ao ma ior me lhor su porte da Se cretaria às
ações do con trole ex terno, o Tribu nal, por pro posta do 
relator o pro cesso, de cidiu proceder às re comenda-
ções que cons tam dos su bitens 8.1, às fls. 2, à SFC, e
subitens 8.2 a 8.5. à SEGECEX. 

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto e ten do em vis ta que a ma té-
ria não exi ge qual quer providência do Congresso Na -
cional, vo tamos no sen tido de que esta Co missão
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dela tome co nhecimento e de libere pelo en caminha-
mento do pro cesso ao ar quivo.

Sala da Co missão, 8 de maio de 2002. –  ( en trar
assinatura),Senador Amir Lan do, Pre sidente – Se -
nador Moreira Men des, Relator.

PARECER Nº 877, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os Avi sos nºs 74, 91 e 53, de
2001, 130, 153, 124, 162, 190 e 104, de 2000, 
do Tri bunal de Con tas da União, constan-
tes do Ane xo I, que en caminham có pias de 
diversas De cisões e os re lativos Re latórios
e Vo tos que as fun damentam.

Relator: Se nador Roberto Sa turnino

I – Re latório

I.1. His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Con tro-

le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias
As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-

dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos constantes do Ane xo I,
permitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas
referem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento
de nor mas já es tabelecidas.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adicional, es pecialmente de na tureza
legiferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº  1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo I de vem ser enviados ao
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº  1, de
2001- CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os pro cessos
constantes do Ane xo I.

Sala da Co missão, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Amir Lan do, Pre sidente da Co missão; Se nador
Roberto Sa turnino , Re lator.
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ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

Define sis temática para exa me dos
Avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e Con -
trole do Se nado Fe deral, com fun damento no art. 143
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, re solve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Contas da União 
enviados à Co missão de Fis calização e Con trole se -
rão apre ciados na for ma de finida no Ane xo des te Ato.

Sala das Re uniões, 11 de de zembro de 2001.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em
Sessão Extra ordinária de 24-11-99, fir mou ori enta-
ção no sen tido de de terminar o en vio de to dos re lató -

rios, vo tos e de cisões proferidas pelo Tri bunal em pro -
cessos de au ditorias e ins peções às Co missões de
Fiscalização e Con trole, do Se nado Fe deral, e de Fis-
calização e Fi nanças, da Câ mara dos De putados. Se -
gundo essa de liberação, o en vio das có pias das de ci-
sões ao Con gresso Na cional in depende de ter ha vido
ou não so licitação, conforme pre visto no in ciso VII do
art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de cons tar disposi-
ção ex pressa nes se sen tido nas de cisões proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém con tribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos par -
lamentares. No en tanto, é preciso con siderar que a
maioria desses processados trata de ma térias sem
qualquer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,
poderá ocor rer uma desnecessária so brecarga na
pauta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em
sua ma ioria, são destinadas ao ar quivo.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fiscalização e Con tro-
le será fe ito em obe diência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;
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– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral.

b) re lacionar to dos os processos que tra tem de 
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bu-
ições do Tribunal de Contas da União e que não de -
mandem providências adi cionais por par te da CFC,
do Se nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os
quais re ceberão pa recer pa drão, me diante re lação,
com voto “pelo co nhecimento da ma téria e re messa
dos pro cessados ao ar quivo” ou ou tra ex pressão si -
milar.

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão,
mediante re lação, os processados de ma térias ex -
temporâneas, para as qua is não seja mais pos sível,
oportuna ou con veniente a ado ção ou so licitação de 
qualquer providência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

Salas das Re uniões Amir Lan do, Pre sidente –  
Ricardo San tos – Valmir Amaral – He loísa He le -
na, Fer nando Ma tusalém – Luiz Otá vio, Ju vêncio
da Fon seca – Fer nando Ri beiro, Ge raldo Althoff
– Edu ardo Si queira Cam pos.

PARECER Nº 878, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole so bre os Avi sos nºs 159, de 2001,
41, 23, 199, 22, 102, 117, 43, 185 e 16-A, de 
2000, 87, de 2001, 204, de 2000, 129 e 132, 
de 2001, 232, 226 e 165, de 2000, 90, de
2001, 75 e 178, de 2000, do Tri bunal de
Contas da União, cons tantes do ane xo I,
que en caminham có pias de di versas De -
cisões e os re lativos Re latórios e Vo tos
que as fun damentam.

Relator: Se nador Romero Jucá
Relator ad hoc: Senador Moreira Men des

I – Re latório

I.1. His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan -
tes do Ane xo 1, me diante os qua is fo ram en caminha -
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes

a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos Avi sos constantes do Ane xo I,
permitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas
referem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento
de nor mas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pi-
as das de cisões/acórdãos fo ram, tam bém, en viadas
a ou tras Co missões Permanentes do Se nado Fe de-
ral ou do Con gresso Na cional que so licitaram a ins -
tauração dos pro cedimentos fiscalizatórios ao Tri bu-
nal ou têm com petência re gimental so bre os as sun-
tos tra tados.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adi cional, es pecialmente de na ture-
za le giferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001, 
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avi -
sos re lacionados no Ane xo 1 de vem ser en viados ao 
arquivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
200l-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os pro cessos
constantes do Ane xo 1.

Salas das Re uniões Amir Lan do , Pre sidente
– Moreira Men des, Re lator ad hoc – Fernando
Ribeiro – Jef ferson Pe res – Eduardo Su plicy –
Geraldo Althoff – Francelino Pe reira – Robin-
son Vi ana – Anto nio Carlos Ju nior – He loísa
Helena (Abst.)
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ATO Nº 1, DE 2001- CFC

Define sis temática para exa me dos Avi -
sos do Tri bunal de Con tas da União en viados
à Co missão de Fiscalização e Con trole.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e Con -
trole do Se nado Fe deral, com fun damento no art. 143
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, re solve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Contas da União 
enviados à Co missão de Fis calização e Con trole se -
rão apre ciados na for ma de finida no Ane xo des te Ato.

Justificação
O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em

Sessão Extra ordinária de 24-11-99, fir mou ori enta-
ção no sen tido de de terminar o en vio de to dos re lató -
rios, vo tos e de cisões proferidas pelo Tri bunal em pro -
cessos de au ditorias e ins peções às Co missões de
Fiscalização e Con trole, do Se nado Fe deral, e de Fis-
calização e Fi nanças, da Câ mara dos De putados. Se -
gundo essa de liberação, o en vio das có pias das de ci -
sões ao Con gresso Na cional in depende de ter ha vido
ou não so licitação, conforme pre visto no in ciso VII do
art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de cons tar disposi-
ção ex pressa nes se sen tido nas de cisões proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos par-
lamentares. No en tanto, é preciso con siderar que a
maioria des ses processados trata de ma térias sem
qualquer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,
poderá ocor rer uma des necessária so brecarga na
pauta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em
sua ma ioria, são destinadas ao ar quivo.

Assinam o Ato em 11 de de zembro de 2001, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Presidente – Ri -
cardo San tos – Val mir Ama ral – He loísa He lena –
Fernando Ma tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da
Fonseca – Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff –
Eduardo Si queira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA ANÁLISE DOS AVISOS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tribunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole será fe ito em obe diência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por

relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tri bunal de Con tas da União e que não de -
mandem providências adi cionais por par te da CFC, do
Senado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os quais
receberão pa recer pa drão, me diante re lação, com
voto “pelo co nhecimento da ma téria e re messa dos
processados ao ar quivo” ou ou tra ex pressão si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

PARECER Nº 879, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os avi sos nºs 163 a 171, 176,
181, 179, 178, 182 a 184, 177, 185, 174 e 186,
de 2001, do Tri bunal de Con tas da União,
constantes do ane xo I, que en caminham
cópias de di versas de cisões e os re lativos
relatórios e vo tos que as fun damentam.

Relator: Se nador Jefferson Pe res
Relator ad hoc: Se nador Luiz Otá vio

I – Re latório

– His tórico
Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-

le os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha-
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os avi sos em análise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
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da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

– Aná lise das Ma térias
As de cisões/acórdãos em exa me fo ram en via-

dos ao Se nado Fe deral ape nas para conhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo
Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons -
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos avi sos cons tantes do Ane xo I, per -
mitiu con cluir-se que as ma térias ne les tra tadas re fe-
rem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento de
normas já es tabelecidas. Dessa for ma, as ações e
providências de mandadas si tuam-se no âm bito das
atribuições do Tri bunal.

Nenhuma pro vidência adi cional, es pecialmente
de na tureza le giferante, e re querida do Con gresso
Nacional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os avisos
relacionados no Ane xo I de vem ser en viados ao ar -
quivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis ca-
lização e Con trole tome co nhecimento das ma térias e 
delibere por en viar ao ar quivo os pro cessos cons tan-
tes do Ane xo I.

Assinam o Pa recer em 13 de mar ço de 2002, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Pre sidente –
Luiz Otá vio, Re lator ad hoc – Robinson Vi ana – Ro -
berto Sa turnino – Edu ardo Su plicy – He loisa He le-
na – Fer nando Ri beiro – Anto nio Car los Ju nior –
Geraldo Althoff.
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ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
Avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fiscalização e
Controle do Se nado Fe deral, com fun damento no
art. 143 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
resolve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Con tas da
União en viados à Co missão de Fis calização e Con -
trole se rão apreciados na forma de finida no Ane xo
deste Ato.

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, cm 
Sessão Extra ordinária de 24-11-99, fir mou ori enta -
ção no sen tido de de terminar o en vio de to dos re la-
tórios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal em
processos de au ditorias e ins peções às Co missões
de Fis calização e Con trole, do Se nado Fe deral, e de 
Fiscalização e Fi nanças, da Câ mara dos De putados.
Segundo essa de liberação, o en vio das có pias das
decisões ao Congresso Na cional in depende de ter
havido ou não so licitação, conforme pre visto no in ci-
so VII do art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de cons -
tar dis posição ex pressa nes se sen tido nas de cisões
proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos
parlamentares. No en tanto, é pre ciso con siderar que 
a ma ioria des ses processados trata de ma térias
sem qual quer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de
disciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co -
missão, de modo a fo calizar os as suntos de ma ior
relevância que, de fato, exi jam pro vidências adi cio -
nais ou pos sam in teressar aos nos sos tra balhos. Do 
contrário, po derá ocor rer uma des necessária so bre-
carga na pa uta dos tra balhos da CFC, com ma térias
que, em sua ma ioria, são des tinadas ao ar quivo.

Assinam o Ato em 11 de de zembro de 2001, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Presidente – Ri -
cardo San tos – Valmir Ama ral – He loisa He lena –
Fernando Ma tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da
Fonseca – Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff –
Eduardo Si queira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bunal de Con tas da 
União en viados à Co missão de Fiscalização e Con -
trole será fe ito em obe diência à se guinte sis temáti-
ca:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bu-
ições do Tribunal de Contas da União e que não de -
mandem providências adi cionais por par te da CFC,
do Se nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os
quais re ceberão pa recer pa drão, me diante re lação,
com voto “pelo co nhecimento da ma téria e re messa
dos pro cessados ao ar quivo ou ou tra ex pressão si -
milar”;
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2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu -
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

PARECER Nº 880, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole so bre os Avisos nºs 56, de 2001, 54
e 26, de 2000, 18, 134, 135, 144, e 145, de
2001, 210, de 2000, 77, 117, 128, 133, 140,
149, 55 e 104, de 2001, 243, de 2000, e
189, de 2001, do Tri bunal de Con tas da
União, cons tantes do Ane xo I, que en ca-
minham có pias de di versas de cisões e
os re lativos re latórios e vo tos que as fun -
damentam.

Relator: Se nador Geraldo Althoff

I – Re latório

I.1. His tórico

Vêm a esta Co missão de Fis calização e Contro-
le os Avi sos do Tribunal de Contas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me diante os qua is fo ram en caminha -
das ao Se nado Fe deral có pias de di versas de cisões e 
acórdãos ado tados por aquela Insti tuição, re ferentes
a au ditorias e ins peções re alizadas em obras, Órgãos 
ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os avi sos em aná lise fo ram re cebidos neste Se -
nado Fe deral, de vidamente pro tocolados e, em se gui-
da, en caminhados a esta Co missão de Fis calização e 
Controle – CFC, para exa me e de cisão.

I.2. Aná lise das Ma térias

As de cisões/acórdãos em exame fo ram en via-
dos ao Se nado Fe deral ape nas para co nhecimento,
obedecendo à sis temática atu almente ado tada pelo

Tri bunal de Con tas da União, no sen tido de de mons-
trar ao Con gresso Na cional o re sultado de to dos os
procedimentos de fis calização re alizados por aque la
Instituição.

A aná lise dos avi sos cons tantes do Ane xo I, per -
mitiu concluir-se que as ma térias ne les tratadas re fe-
rem-se, no tadamente, ao mero des cumprimento de
normas já es tabelecidas. Em ou tros ca sos, có pias
das de cisões/acórdãos fo ram, também, en viadas a
outras Co missões Per manentes do Se nado Fe deral
ou do Con gresso Na cional que so licitaram a ins taura-
ção dos pro cedimentos fis calizatórios ao Tri bunal ou
têm com petência re gimental so bre os as suntos tra ta-
dos.

As ações e pro vidências de mandadas si tu-
am-se no âm bito das atri buições do Tri bunal. Ne nhu-
ma pro vidência adicional, es pecialmente de na tureza
legiferante, é re querida do Con gresso Na cional.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os avisos
relacionados no Ane xo I de vem ser en viados ao ar -
quivo.

II – Voto do Re lator

Diante do ex posto, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, vo tamos por que esta Co missão de Fis -
calização e Con trole tome co nhecimento das ma téri-
as e de libere por en viar ao ar quivo os pro cessos
constantes do Ane xo I.

Assinam o Pa recer em de 13 mar ço de 2002, os
senhores Se nadores, Amir Lan do, Pre sidente – Ge-
raldo Althoff,  Relator – Robinson Vi ana – Ro berto
Saturnino – Edu ardo Su plicy – He loisa He lena
(Abstenção) – Fer nando Ri beiro – Anto nio Car los
Junior – Luiz Otá vio.
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ATO Nº 1, DE 2001-CFC
Define sis temática para exa me dos Avi -

sos do Tri bunal de Con tas da União en viados
à Co missão de Fiscalização e Con trole.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e Con -
trole do Se nado Fe deral, com fun damento no art. 143
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, re solve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Contas da União 
enviados à Co missão de Fis calização e Con trole se -
rão apre ciados na for ma de finida no Ane xo des te Ato.

Sala das Re uniões,11 de de zembro de 2001.

Justificação
O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em 

Sessão Extra ordinária de 24-11-1999, fir mou orien-
tação no sen tido de de terminar o en vio de to dos re -
latórios, vo tos e de cisões proferidas pelo Tri bunal
em pro cessos de au ditorias e ins peções às Co mis -
sões de Fis calização e Con trole, do Se nado Fe deral,
e de Fis calização e Fi nanças, da Câ mara dos De pu-
tados. Se gundo essa de liberação, o en vio das có pi-
as das de cisões ao Con gresso Na cional in depende
de ter ha vido ou não so licitação, con forme pre visto
no in ciso VII do art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de 
constar dis posição ex pressa nes se sen tido nas de ci-
sões pro feridas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos par-
lamentares. No en tanto, é preciso con siderar que a
maioria des ses processados trata de ma térias sem
qualquer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,
poderá ocor rer uma des necessária so brecarga na
pauta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em
sua ma ioria, são destinadas ao ar quivo.

Assinam o Ato em 11 de de zembro de 2001, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Pre sidente – Ri -
cardo San tos – Val mir Ama ral – He loísa He lena –
Fernando Ma tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio Da
Fonseca – Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff –
Eduardo Si queira Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1. DE 2001- CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fiscalização e Con tro-
le será fe ito em obe diência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a)  iden tificar os processos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re laci onar to dos os processos que tra tem de
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri bui-
ções do Tri bunal de Con tas da União e que não de man-
dem pro vidências adi cionais por par te da CFC, do Se -
nado Fe deral ou do Con gresso Na cional, os qua is re ce-
berão pa recer pa drão, me diante re lação, com voto “pelo 
conhecimento da ma téria e re messa dos pro cessados
ao ar quivo” ou ou tra ex pres são si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

Assinam o Ato em 11 de de zembro de 2001, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Pre sidente – Ri-
cardo San tos – Valmir Ama ral – He loísa He lena –
Fernando Ma tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio Da
Fonseca – Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff –
Eduardo Si queira Cam pos.

PARECER Nº 881, DE 2002

Da Co missão de Fis calização e Con -
trole, so bre os Di versos nº 1, de 1996 (vo -
lumes I, II e III), os Avi sos nºs 105, 196,
225, e 234, de 2000, 29 e 25, de 1999, Di -
versos nº 35, de 1999, Avi sos nºs 17, 208,
218, 240 e 237, de 2000, 02, de 1999, 247,
de 2000, Di versos nºs 49, de 1997, 98 e
87, de 1996, e Avi so nº  8, de 1999, do Tri -
bunal de Con tas da União, cons tantes do 
Anexo I, que en caminham có pias de di -
versas De cisões e os re lativos Re latórios
e Vo tos que as fun damentam.

Relator: Se nador Eduardo Ma tarazzo Su plicy
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I – Re latório

Foram en viados a esta Co missão de Fis calização
e Con trole os Avi sos do Tri bunal de Con tas da União
constantes do Ane xo I, onde são de talhadas di versas
decisões e acór dãos ado tados por aque la ins tituição,
referentes a au ditorias e ins peções re alizadas em
obras, Órgãos ou pro gramas do Go verno Fe deral.

Os Avi sos em análise fo ram re cebidos nes ta
Casa, de vidamente pro tocolados e, em se guida, en -
caminhados a esta Co missão de Fiscalização e Con -
trole – CFC, para exa me e de cisão.

As ma térias cons tantes dos Avi sos lis tados no
Anexo I, na sua ma ioria, fo ram en viadas ao Se nado
Federal há mais de dois anos, não ten do sido, até o
momento, ob jeto de aná lise e de liberação des ta Co -
missão de Fiscalização e Con trole. O exa me dos pro -
cessados permitiu con cluir que as ma térias ne les tra -
tadas ca racterizam-se, em sua to talidade, como ex -
temporâneas. Nes se sen tido, não é mais pos sível,
oportuno ou con veniente a ado ção de qua isquer pro-
vidências por par te des ta Co missão.

Cabe tam bém res saltar que as ma térias de al -
guns dos pro cessados si tuam-se no âm bito das atri -
buições do Tribunal de Contas, re lacionando-se ao
mero des cumprimento de nor mas já es tabelecidas,
não de mandando ne nhuma pro vidência adi cional do
Senado Fe deral.

Dessa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
desta Co missão de Fis calização e Con trole, os Avisos
relacionados no Anexo I de vem ser en viados ao ar quivo.

II  – Voto do Re lator

Ante o ex posto e nos ter mos do Ato nº 1, de 2001 
– CFC meu pa recer é no sen tido de que esta Co mis-
são de Fis calização e Con trole tome co nhecimento
das ma térias e de libere pelo seu ar quivamento.

Assinam o Pa recer em de 13 mar ço de 2002, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Pre sidente –
Eduardo Su plicy – Ro binson Vi ana – Ro berto Sa -
turnino – José Edu ardo Du tra –  He loísa He lena –
Fernando Ri beiro – Luiz Ota vio – Ge raldo Althoff – 
Antonio Car los Ju nior.
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ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Define sis temática para exa me dos
avisos do Tribunal de Con tas da União
enviados à Co missão de Fis calização e
Controle.

O Ple nário da Co missão de Fis calização e Con -
trole do Se nado Fe deral, com fun damento no art. 143
do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, re solve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bunal de Contas da União 
enviados à Co missão de Fis calização e Con trole se -
rão apre ciados na for ma de finida no Ane xo des te ato. 

Justificação

O Ple nário do Tri bunal de Con tas da União, em
Sessão Extra ordinária de 24-11-99, fir mou orienta-
ção no sen tido de de terminar o en vio de to dos re lató-
rios, vo tos e de cisões pro feridas pelo Tri bunal em
processos de au ditorias e ins peções às Co missões
de Fis calização e Controle, do Se nado Fe deral, e de
Fiscalização e Fi nanças, da Câ mara dos De putados.
Segundo essa de liberação, o en vio das có pias das
decisões ao Con gresso Na cional in depende de ter
havido ou não so licitação, conforme pre visto no in ci -
so VII do art. 71 da Cons tituição Fe deral, e de cons -
tar dis posição ex pressa nes se sen tido nas de cisões
proferidas.

A de liberação do Tri bunal de Con tas da União,
além de di vulgar os tra balhos da quela Insti tuição,
pode tam bém contribuir para dis seminar, de for ma
mais efe tiva, in formações va liosas aos tra balhos par-
lamentares. No en tanto, é preciso con siderar que a
maioria des ses processados trata de ma térias sem
qualquer in teresse para o Se nado Fe deral.

Dessa for ma, vi sualiza-se a ne cessidade de dis -
ciplinar a aná lise des sas ma térias por esta Co missão,
de modo a fo calizar os as suntos de ma ior re levância
que, de fato, exi jam pro vidências adi cionais ou pos -
sam in teressar aos nos sos trabalhos. Do con trário,
poderá ocor rer uma des necessária so brecarga na

pauta dos tra balhos da CFC, com ma térias que, em
sua ma ioria, são destinadas ao ar quivo.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tribunal de Contas da
União en viados à Co missão de Fiscalização e Con tro-
le será fe ito em obe diência à se guinte sis temática:

1. To dos os processos pas sarão por uma tri a-
gem re alizada pela Pre sidência da Co missão ou por
relator es pecialmente in dicado para esse fim, com
apoio da Asses soria Técnica, vi sando:

a) iden tificar os pro cessos que, pela re levância
da ma téria tra tada, me reçam aná lise e pa recer es pe-
cífico da Co missão, en tre as quais des tacam-se:

– au ditoria operacional/avaliação de pro gramas
e po líticas pú blicas;

– ma térias que, por for ça de lei, de vam ser anali-
sadas pela CFC (re latórios de ati vidades do TCU, re -
latórios dos Fun dos Cons titucionais, etc.);

– ma térias que o TCU de liberou por dar co nhe-
cimento ao Se nado Fe deral na própria De cisão ou
Acórdão;

– ma térias fis calizadas ou in formadas pelo TCU
por so licitação da CFC ou do Se nado Fe deral;

b) re lacionar to dos os pro cessos que tra tem de 
matérias si tuadas in teiramente no âm bito das atri -
buições do Tribunal de Contas da União e que não
demandem pro vidências adi cionais por par te da
CFC, do Se nado Fe deral ou do Con gresso Na cio-
nal, os qua is re ceberão pa re cer pa drão, me diante re -
lação, com voto “pelo co nhecimento da ma téria e re -
messa dos pro cessados ao ar quivo” ou ou tra ex pres-
são si milar;

2. Tam bém se rão ob jeto de pa recer pa drão, me -
diante re lação, os processados de ma térias ex tempo-
râneas, para as qua is não seja mais pos sível, oportu-
na ou con veniente a ado ção ou so licitação de qual -
quer pro vidência.

3. Qu alquer mem bro da CFC po derá so licitar
destaque para vo tação em se parado ou pe dir vistas
de ma térias re lacionadas em pa recer pa drão.

Assinam o Ato em 11 de de zembro de 2001, os
Senhores Se nadores, Amir Lan do, Presidente  – Ri -
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cardo San tos – Val mir Ama ral – He loísa He lena –
Fernando Ma tusalém – Luiz Ota vio – Ju vêncio da
Fonseca – Fer nando Ri beiro – Ge raldo Althoff –
Eduardo Si queira Cam pos.

PARECER Nº 882, DE 2002

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania so bre o Pro jeto de Lei do
Senado nº 467, de 1999, de au toria do Se -
nador Ro meu Tuma, que “dá nova re dação
e acres centa pa rágrafo ao art. 187 do Có di-
go de Pro cesso Pe nal – De creto-Lei nº
3.689, de 3 de ou tubro de 1941, para au to -
rizar ao de fensor le vantar questões de
ordem e sen tar-se ao lado do acu sado,
inclusive nos pro cessos do Tribunal do
Júri”.

Relator: Se nador Bernardo Ca bral

Relator ad hoc: Se nador Iris Re zende

I – Re latório

Trata-se do Projeto de Lei do Se nado nº 467, de
1999, que pre tende dar nova re dação ao art. 187 do
Código de Pro cesso Pe nal.

O pro jeto pro põe que o de fensor po derá in tervir
para le vantar ques tão de or dem no processo ju dicial,
e que ele se sen tará, in clusive no Tri bunal do Júri, ao
lado do acu sado.

Na jus tificação, ale ga-se que a pos tura de se
proibir a ma nifestação da de fesa, na fase de in quiri -
ção do acu sado, não se com patibiliza com a am pla
defesa in serida na Cons tituição Fe deral.

É o re latório.

II – Voto

Regular di reitos, consti tucionalmente ins tituí -
dos, sig nifica as segurar-lhes cum primento, me diante

normas que es clareçam, com plementem e tor nem
exeqüível o man damento fun damental.

A am pla de fesa é uma ga rantia que ser ve de
lastro à or denação dos di reitos re conhecidos à so cie-
dade. É uma ga rantia procedimental pro tetora da efi -
cácia dos di reitos fundamentais, no tadamente no âm -
bito pe nal.

Permitir que o de fensor le vante ques tão de or -
dem no pro cesso ju dicial e que se sen te, in clusive no
Tri bunal de Júri, ao lado do acu sado re vigora o di reito
à am pla de fesa.

A ad vocacia não é ape nas uma profissão, mas
também um munus, é um dos ele mentos da ad minis-
tração de mocrática da Jus tiça. A atuação do ad voga-
do é in dispensável da re lação pro cessual, porquanto
a sua fal ta com promete a va lidade e a efi cácia do pro-
cesso.

No Bra sil, mu itas ve zes as au toridades ju diciári-
as são cons tituídas por pessoas que não dão ma ior
efetividade ao di reito cons titucional da am pla de fesa,

principalmente di ante da dis posição vi gente do art.
187 do Có digo de Pro cesso Pe nal, que cer ceia a par -
ticipação do de fensor.

Aprovar esse pro jeto se ria ressaltar que a ad vo-
cacia é uma for ma de par ticipação na luta pelo di reito
e pela tu tela dos in teresses da so ciedade.

Isto pos to, opinamos pela apro vação do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 467, de 1999, que, se trans for-
mado em lei, pres creverá uma con duta que for tale-
cerá a in teração en tre os di reitos e as ga rantias
constitucionais, ofe recendo ma ior se gurança aos ci -
dadãos.

Sala da Co missão, 7 de agosto de 2002. –  Ber-
nardo Ca bral, Pre sidente – Íris Re zende, Re lator ad
hoc – Antô nio Carlos Jú nior – Osmar Dias – Jef -
ferson Pé res – Wal deck Orne las – José Fo gaça –
Fernando Ri beiro – Pe dro Si mon – Ma ria do Car -
mo Alves – Amir Lan do – Ca sildo Mal daner – Ro -
mero Jucá – Re ginaldo Du arte – Bel lo Par ga –
José Edu ardo Du tra – Ro meu Tuma (autor) – Ger -
son Ca mata.
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Ofício nº 156/02–Pre sidência/CCJ

Brasília, 7 de agos to de 2002

Excelentíssimo Se nhor
Senador Ra mez Te bet
Presidente do Se nado Fe deral
Nesta

Senhor Pre sidente,
Em cum primento ao dis posto no ar tigo 91, § 2º,

do Re gimento Inter no des ta Casa, co munico a Vos sa
Excelência que, em Re união Ordi nária re alizada nes -
ta data, esta Co missão de liberou pela apro vação do
Projeto de Lei do Se nado nº 467, de 1999, de au toria
do Se nador Ro meu Tuma, que “Dá nova re dação e
acrescenta pa rágrafo ao art. 187 do Có digo de Pro -
cesso Pe nal – De creto-Lei nº 3.689, de 3 de ou tubro
de 1941, para au torizar ao de fensor le vantar ques -
tões de or dem e sen tar-se ao lado do acu sado, in clu -
sive nos pro cessos do Tri bunal do Júri”.

Aproveito a opor tunidade para re novar protes -
tos de es tima e con sideração.

Cordialmente, Se nador Bernardo Ca bral, Pre si-
dente da Co missão de Cons tituição, Justiça e Ci dadania.

PARECER Nº 883, DE 2002

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania So bre o Pro jeto de Lei do 
Senado nº 142, de 2002, de au toria do se -
nador Ca sildo Mal daner, que ado ta a ba -
leia fran ca como “Sím bolo Na cional do
Ecoturismo”

Relator: Se nador José Fo gaça

I –  Re latório
Chega a esta Co missão de Cons tituição, Jus tiça

e Ci dadania para de cisão em ca ráter terminativo, o
Projeto de Lei do Se nado nº 142, de 2002, de au toria
do Se nador Ca sildo Mal daner.

Pela pro posta, a ba leia fran ca pas sa a ser con si -
derada “Sím bolo Na cional do Ecoturismo”.

No pra zo re gimental, não foram ofe recidas
emendas.

II – Ana lise
O pro jeto de lei em exa me, ao tor nar a ba leia

franca “Sím bolo Na cional do Eco turismo”, ob jetiva
“reparar um erro his tórico co metido con tra es ses gi -
gantes dos ma res”, cuja caça pre datória, so bretudo
no li toral bra sileiro, por pouco não le vou a es pécie ao
completo de saparecimento.

Ainda de acor do com a jus tificação que acom -
panha a pro posição, es ses ma míferos, con siderados

extintos em águas na cionais des de 1970, vol taram,
recentemente, a ser avis tados em di versos pon tos da
costa bra sileira, gra ças, so bretudo, ao tra balho de -
senvolvido por or ganizações voltadas ao es tudo e à
proteção dos ce táceos, como o Pro jeto Ba leia Fran ca
e o Insti tuto Ba leia Fran ca.

A re cuperação po pulacional da es pécie pode
ser ob servada es pecialmente no li toral de San ta Ca -
tarina – re conhecido como uma das áre as mais im -
portantes em todo o pla neta para a re produção da ba -
leia fran ca, de vido às suas águas cal mas e en seadas
protegidas. Quem sabe, num fa turo pró ximo, elas
possam no vamente ser avis tadas em toda sua área
de dis tribuição – des de a cos ta do Rio Gran de do Sul
até o sul da Ba hia.

O re aparecimento das ba leias fran cas em ma res
brasileiros as sume re levância tam bém para a in dústria
nacional do la zer, uma vez que o fato virá a in crementar
“o tu rismo de ob servação de ba leias”, atu almente já im -
plantado so bretudo no es tado ca tarinense.

Hoje, já não sin gram mais por águas na cionais
as te midas ba leeiras, mas sim em barcações re pletas
de “ob servadores de ba leia”; os ar pões fo ram subs ti-
tuídos por má quinas fo tográficas e o cla mor dos ani -
mais aba tidos, pe las ex clamações dos vi sitantes, en -
cantados com seus sal tos e pi ruetas.

A nos so ver, por tanto, a ado ção da ba leia fran ca
como “Sím bolo Na cional do Eco turismo” sig nificará o
coroamento de anos de luta de to dos que, ar duamen-
te, têm se de dicado a sal var es ses ce táceos, além de
despertar cada vez mais a so ciedade para a va loriza-
ção e a pre servação da es pécie.

Ademais, ao ado tar me dida que con tribui para a
conscientização am biental, a pro posição vem ao en -
contro de man damento ex presso pelo in ciso VI, § 1º,
art. 225, da Cons tituição Fe deral, verbis:

Art. 225. To dos têm di reito ao meio am -
biente eco logicamente equi librado, bem co -
mum do povo e es sencial à sa dia qua lidade
de vida, im pondo-se ao Po der Pú blico e à
coletividade o de ver de de fendê-lo e pre ser-
vá-lo para as pre sentes e fu turas ge rações.

§ 1º Para as segurar a efe tividade des -
se di reito, in cumbe ao Po der Pú blico:

VI – pro mover a educação am biental
em to dos os ní veis de en sino e a cons cienti-
zação pú blica para a pre servação do meio
ambiente; (Gri fo nos so.)

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

Ainda quan to aos as pectos so bre os quais
deve esta Co missão se ma nifestar, o projeto em
exame obe dece aos pre ceitos cons titucionais no
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que diz res peito à com petência le gislativa da União,
às atri buições do Congresso Na cional e à le gitimida -
de da ini ciativa par lamentar.

III – Voto
Tendo em vis ta que a ma téria preenche os re -

quisitos de cons titucionalidade e ju ridicidade, além do 
seu ine quívoco mé rito, vo tamos pela APROVAÇÃO
do Pro jeto de Lei do Se nado nº 142, de 2002, ob ser-
vada a se guinte emen da:

EMENDA Nº 1 – CCJ
Acrescente-se ao ar tigo 1º, no fi nal, o se guinte

texto:

“...cabendo ao Po der Executivo, no
prazo de no venta dias con tados da pu blica-
ção des ta lei, re gulamentar e im plementar
sua ado ção”

Sala da Co missão, 7 de agosto de 2002.

PARECER Nº 884, DE 2002

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania so bre o Pro jeto de De cre-
to Le gislativo nº 243, de 2000, de au toria
dos Se nadores Ro berto Re quião, Álvaro
Dias e Osmar Dias, que sus ta a Por taria
nº 8, de 25 de se tembro de 2000, da Se -
cretaria de Co mércio Exte rior do Mi nisté-
rio do De senvolvimento, Indústria  e Co -
mércio Exte rior.

Relator do Ven cido: Se nador Amir Lan do.

O Pro jeto de De creto Le gislativo nº 243, de
2000, de au toria do ilustre Se nador Ro berto Re -
quião e ou tros Se nhores Se nadores, tem o ob jetivo
de sus tar a Por taria nº 8, de 25 de se tembro de
2000, da Se cretaria de Co mércio Exte rior do Mi nis-
tério do De senvolvimento, Indús tria e Co mércio
Exterior.

A re ferida por taria proíbe a im portação de pne -
us re cauchutados e usa dos, seja como bens de con -
sumo, seja como ma téria-prima.

Na jus tificação, os no bres au tores da pro posi-
ção as severam que a Se cretaria de Co mércio Exte ri-
or exor bitou de suas fun ções, in vadindo es fera da
competência do Con gresso Na cional es tabelecida no
art. 22, VIII (le gislar so bre co mércio ex terior) e 48, XI
(criação, es truturação e atri buições dos Mi nistérios e
órgãos da ad ministração pú blica).

Afirmam, ain da, na justificação, que as leis edi -
tadas pelo Con gresso Na cional com ful cro no art. 22,
VIII, e no art. 48, XI, da Cons tituição Fe deral, não au -
torizam a ve dação contida na Por taria nº 8/2000, pu -
blicada com base no in ciso I do art. 17 do Ane xo I do
Decreto nº 3.405, de 6 de abril de 2000.

Em de fesa do pro jeto in voca-se o prin cípio da
legalidade ins crito no art. 5º, II, da Cons tituição Fe de-
ral, se gundo o qual “nin guém será obri gado a fa zer ou 
deixar de fa zer al guma co isa se não em vir tude de lei”.

A se guir, os ilus tres au tores da pro posição pas-
sam a dis correr so bre os pro dutos cuja im portação a
Portaria nº 8 pro íbe, re latando que ór gãos téc nicos
competentes do País ates tam que os pne us ade qua-
damente re moldados têm as mes mas ca racterísticas
dos pne us no vos. A esse res peito a “Nota Téc nica so -
bre Pne us Re formados“, de 3 de ou tubro de 2000,
elaborada pelo Insti tuto Na cional de Me trologia, Nor -
malização e Qu alidade Indus trial – INMETRO, as se-
vera: “Com base nas Nor mas Técnicas exis tentes não 
se deve afir mar que pne us re moldados, re cauchuta-
dos ou re capados são pne us usa dos.” A propósito, re -
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gistre-se que o Inme tro é uma au tarquia vin culada ao
Ministério do De senvolvimento, Indústria e Co mércio
Exterior.

A jus tificação es clarece, ain da, a di ferença en tre
pneus usa dos e pne us re moldados, con cluindo que a
importação de pne us usa dos deve, sim, ser pro ibida
no País, e, di versamente, não deve ser ve dada a im -
portação de pne us re moldados.

A esse res peito, o Conselho Na cional de Meio
Ambiente (CONAMA) cons tituiu Gru po de Tra balho
intersetorial para exa minar se a im portação de pne us
recauchutados de veria ser pro ibida ou não, de cidindo
permitir e re gulamentar essa im portação.

Registra-se, ade mais, que dez por cen to da fro -
ta eu ropéia de ve ículos de pas seio e uti litários uti li -
zam pne us re moldados, bem como no venta e oito por
cento dos aviões das li nhas aé reas in ternacionais.

Sendo as sim, não ha veria ra zões téc nicas ade -
quadas para se ve dar a im portação de pne us re mol-
dados, tendo sido, na ver dade, a sua im portação proi -
bida em de corrência da for ça po lítica das mul tinacio-
nais fa bricantes de pne us no vos instaladas no País,
por in termédio de sua en tidade de clas se, a Asso cia -
ção Na cional da Indús tria de Pne umáticos (ANIP).

Por ou tro lado – se gue a justificação –, se a im -
portação de pne us re moldados efe tivamente ame a-
çasse a in dústria na cional de pne us no vos, o procedi-
mento a ser ado tado te ria de ob servar o Acor do so bre
Salvaguardas cons tante do Acor do Ge ral de Ta rifas
Aduaneiras e Co mércio (GATT) (atu al Orga nização
Mundial do Co mércio (OMC), apro vado pelo De creto
Legislativo nº 30/94 e que deve ser ope racionalizado
nos ter mos do De creto nº 1.488/95. Tal pro cedimento,
entretanto, não foi ado tado.

Alega-se, ain da, afronta aos prin cípios cons titu-
cionais da li vre ini ciativa, da li vre con corrência e da
defesa do con sumidor.

À pro posição sob exa me não fo ram apre senta-
das emen das.

Vindo a esta Co missão para os fins de apre cia-
ção, nos ter mos do art. 101 do Re gimento Inter no da
Casa, foi de signado seu re lator o Se nhor Se nador
LÚCIO ALCÂNTARA, cujo voto, pela re jeição da ma -
téria, foi re jeitado por este Co legiado, pe las ra zões
que pas samos a re latar, con forme as no tas ta quigráfi-
cas re ferentes à cor respondente dis cussão.

Dessa for ma, ar gumentou-se que a Se cex, ao
editar a Por taria nº 8, de 2000, não a fun damentou.
Aduziu-se, ademais, que a re ferida por taria foi sub -
metida a de bate em ação de con trovérsia aju izada
pelo Uru guai contra o Bra sil, junto ao Mer cosul, sendo

derrotada por una nimidade no dia 9 de ja neiro do pre -
sente ano, in cluindo o voto da Ju íza Maristela Basso,
indicada pelo pró prio Go verno bra sileiro, que de cla-
rou, após es tudar o pro cesso, que não ti nha con di-
ções de vo tar contra a sua cons ciência e que la men-
tava o equí voco das au toridades bra sileiras.

Por ou tro lado, ar güiu-se que a me dida pre coni-
zada na Por taria nº 8, de 2000, tra ria imen sos pre juí-
zos ao País e para as fá bricas de re moldagem de
pneus, que in vestiram ex pressivas quan tias nes se
negócio que é le gal.

Ademais, lem brou-se que, em cum primento à
determinação ema nada pela Cor te Arbi tral do Merco-
sul, foi afas tada a apli cação da Por taria nº 8, de 2000,
no âm bito des se mer cado co mum, e que a de cisão
adotada pelo Mer cosul de verá ser ra tificada pela
Organização Mun dial do Co mércio – OMC. Assim, se -
ria me lhor o nos so pró prio País sus tar a Portaria an -
tes que di versos Pa íses consigam na OMC que ela
seja in quinada como afron tosa às nor mas de co mér-
cio in ternacional.

Como con clusão, não obs tante o ilus trado voto
do re lator ori ginal da ma téria, esta Co missão hou ve
por bem, pe las ra zões acima ex pendidas, aprovar o
Projeto de De creto Le gislativo do Se nado nº 243, de
2000, por seis vo tos a cinco, com duas abs tenções.

Assinam o Pa recer, em Re união Ordi nária do
dia 24 de abril de 2002, os Se nhores Se nadores, Ber-
nardo Ca bral, Pre sidente – Amir Lan do, Re lator do
Vencido – Antonio Car los Ju nior (con trário) – Íris
Rezende – Lú cio Alcân tara (con trário) – Roberto
Requião (au tor) – Luiz Otá vio (con trário) – Fernan-
do Ri beiro – Gerson Ca mata – Ari Stad ler – Ro ber-
to Fre ire (con trário) – Sebastião Ro cha (abs tenção)
– Jefferson Pé res (con trário) – Pedro Si mon – José
Eduardo Du tra (abs tenção).

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO,
DO SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA

Senador Lúcio Alcân tara

O Pro jeto de De creto Le gislativo nº 243, de
2000, de au toria do ilustre Se nador Ro berto Re -
quião e ou tros Se nhores Se nadores, tem o ob jetivo
de sus tar a Por taria nº 8, de 25 de se tembro de
2000, da Se cretaria de Co mércio Exte rior do Mi nis-
tério do De senvolvimento, Indús tria e Co mércio
Exterior.

A re ferida por taria proíbe a im portação de pne -
us re cauchutados e usados, seja cor no bens de con -
sumo, seja como ma téria-prima.
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Na jus tificação, os no bres au tores da pro posi-
ção as severam que a Se cretaria de Co mércio Exteri -
or exor bitou de suas fun ções, in vadindo es fera da
competência do Con gresso Na cional es tabelecida no
art. 22, VIII (le gislar so bre co mércio ex terior) e 48, XI
(criação, es truturação e atribuições dos Mi nistérios e
órgãos da ad ministração pú blica).

Afirmam, ain da, na jus tificação, que as leis edi -
tadas pelo Con gresso Na cional com ful cro no art. 22,
VIII, e no art. 48, XI, da Cons tituição Fe deral, não au -
torizam a ve dação con tida na Por taria nº 8/2000, pu -
blicada com base no in ciso I do art. 17 do Ane xo I do
Decreto nº 3.405, de 6 de abril de 2000.

Em de fesa do pro jeto in voca-se o prin cípio da
legalidade ins crito no art. 5º, II, da Cons tituição Fe de-
ral, se gundo o qual ‘nin guém será obri gado a fa zer ou
deixar de fa zer al guma co isa se não em vir tude de lei’.

A se guir, os ilustres au tores da pro posição pas -
sam a dis correr so bre os pro dutos cuja im portação a
Portaria nº 8 pro íbe, re latando que ór gãos téc nicos
competentes do País ates tam que os pne us ade qua-
damente re moldados têm as mes mas ca racterísticas
dos pne us no vos. A esse res peito a “Nota Téc nica so -
bre Pne us Re formados“, de 3 de ou tubro de 2000,
elaborada pelo Insti tuto Na cional de Me trologia, Nor -
malização e Qu alidade Indus trial – INMETRO, as se-
vera: “Com base nas Nor mas Téc nicas exis tentes não 
se deve afir mar que pne us re moldados, re cauchuta-
dos ou re capados são pne us usa dos”.A pro pósito, re -
gistre-se que o Inme tro é uma au tarquia vin culada ao
Ministério do De senvolvimento, Indústria e Co mércio
Exterior.

A jus tificação es clarece, ain da, a di ferença en tre
pneus usa dos e pne us re moldados, con cluindo que a
importação de pne us usa dos deve, sim, ser pro ibida
no País, e, di versamente, não deve ser ve dada à im -
portação de pne us re moldados.

A esse res peito, o Conselho Na cional de Meio
Ambiente (CONAMA) cons tituiu Gru po de Tra balho
intersetorial para exa minar se a im portação de pne us
recauchutados de veria ser pro ibida ou não, de cidindo
permitir e re gulamentar essa im portação.

Registra-se, ade mais, que dez por cen to da fro -
ta eu ropéia de ve ículos de pas seio e uti litários uti li -
zam pne us re moldados, bem como no venta e oito por
cento dos aviões das li nhas aé reas in ternacionais.

Sendo as sim, não ha veria ra zões téc nicas ade -
quadas para se ve dar a im portação de pne us re mol -
dados, tendo sido, na ver dade, a sua im portação proi -
bida em de corrência da for ça po lítica das mul tinacio-
nais fa bricantes de pne us no vos instaladas no País,

por in termédio de sua en tidade de clas se, a Asso cia-
ção Na cional da Indús tria de Pne umáticos (ANIP).

Por ou tro lado – se gue a justificação –, se a im -
portação de pne us re moldados efe tivamente ame a-
çasse a in dústria na cional de pne us no vos, o procedi-
mento a ser ado tado te ria que ob servar o Acor do so -
bre Sal vaguardas constante do Acor do Ge ral de Ta ri-
fas Adu aneiras e Co mércio (GATT) atu al Orga niza-
ção Mun dial do Co mércio (OMC), apro vado pelo De -
creto Le gislativo nº 30/94 e que deve ser ope racionali-
zado nos ter mos do De creto nº 1.488/95. Tal pro cedi-
mento, en tretanto, não foi ado tado.

Alega-se, ainda, afronta aos prin cípios cons titu-
cionais da li vre iniciativa, da li vre concorrência e da
defesa do con sumidor.

Cabe a esta Co missão de Cons tituição, Justiça
e Ci dadania opi nar so bre a constitucionalidade, ju ridi-
cidade e re gimentalidade da pro posição em pa uta,
consoante dis põe o art. 101, I, do Re gimento Inter no
desta Casa.

É o re latório.

II – Voto

A Cons tituição Fe deral es tabelece, no seu art.
49, V:

“Art. 49. É da com petência ex clusiva
do Con gresso Na cional:

V – sus tar os atos nor mativos do Po -
der Exe cutivo que exor bitem do po der re gu-
lamentar ou dos li mites de de legação le gis-
lativa.”

Logo, como vis to, cabe ao Con gresso Na cional
suspender a vi gência dos atos nor mativos do Po der
Executivo que exor bitem do po der re gulamentar.

Em seus Co mentários à Cons tituição, o ilus tre
jurista Ma noel Gon çalves Fer reira Fi lho en sina:

“O pre ceito em exa me con fere ao Con -
gresso Na cional competência para, por
meio de de creto Le gislativo, sus pender a
eficácia de atos nor mativos do Po der Exe cu-
tivo. Dos atos nor mativos ge rais, editados ou 
como re gulamento ou em de corrência de vi -
olação dos li mites de de legação le gislativa.

As duas hi póteses men cionadas con fi-
guram ca sos de in constitucionalidade.
Envolvem vi olação da Constituição, pois o
regulamento deve es tar, sempre, sub lege,
como a lei de legada tem, sem pre, de ajus -
tar-se ao ‘con teúdo e ter mos’ da de legação.
Assim, o po der de sus tação aqui con ferido
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ao Con gresso Na cional pres supõe, para ser 
validamente exer cido, in constitucionalidade
do ato do Po der Executivo. Ato este que há
de ser ‘nor mativo’, ou seja, que es tabeleça
normas ge rais, sus cetíveis de apli cação a
uma ge neralidade de ca sos. Ato individual,
portanto, não pode ser sus tado pelo Con -
gresso Na cional.” (Comentários à Cons titui-
ção Bra sileira de 1988, Edi tora Sa raiva,
1992, Vol. 2, p. 24)

Vejamos, pois, o teor do ato que se pre tende
sustar, ou seja, na Por taria nº 8/2000 da Se cretaria
de Co mércio Exte rior (SECEX), do Mi nistério do De -
senvolvimento, Indús tria e Co mércio Exte rior:

“Art. 1º Não será de ferida li cença de
importação de pne umáticos re cauchutados
e usa dos, seja como bem de con sumo, seja
como ma téria-prima, clas sificados na po si-
ção 4012 da No menclatura Co mum do Mer -
cosul – NCM.

Art. 2º Re voga-se a Por taria De cex nº
18, de 13 de ju lho de 1992.

Art. 3º Esta por taria en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.”

Destarte, o ato em ques tão veda o de ferimento
de li cença de im portação de pne umáticos re cauchu -
tados e usa dos, seja como bens de con sumo, seja
como ma téria-prima.

Por sua vez, a Por taria De cex nº 18, de 1992, re -
vogada pelo ato em ques tão, re vogou a Por taria De -
cex nº 1, de 1992, e su jeitou as im portações de pneu -
máticos usa dos ao dis posto no art. 27 da Por taria De -
cex nº 8, de 1991. (Cum pre aqui, pa renteticamente,
registrar que DECEX – De partamento de Co mércio
Exterior era o an tigo ór gão – vinculado ao Mi nistério
da Fa zenda – com as atri buições da atual Se cex.)

Por seu tur no, a Por taria De cex nº 1, de 1992, al -
terou a Por taria De cex nº 8, de 1991, para per mitir a
importação de pne umáticos usados por em presas re -
cauchutadoras.

Como se ob serva, a im portação de pne us usa -
dos foi per mitida por por taria de 1992 (Por taria De cex
nº 1/92) e pos teriormente, pro ibida, tam bém por por ta -
ria (Por taria Se cex nº 8/2000) cuja cons titucionalidade
é ago ra ques tionada pela pro posição sob exa me.

De ou tra par te, como vis to aci ma, o ato ora con -
testado foi edi tado com base no in ciso I do art. 17 do
Anexo I do De creto nº 3.405, de 6 de abril de 2000,
que apro vou a es trutura re gimental do Mi nistério do
Desenvolvimento, Indústria e Co mércio Exterior. Esse

decreto foi ex pedido pelo Se nhor Presidente da Re -
pública, com ful cro no art. 84, in cisos IV e VI, da Cons -
tituição Fe deral.

Diz o re ferido nor mativo:

“Art. 17. À Se cretaria de Co mércio
Exterior com pete:

I – for mular propostas de po líticas e pro-
gramas de co mércio ex terior e es tabelecer
normas ne cessárias à sua im plementação;”

Como se vê, o Se nhor Pre sidente da Re públi-
ca, com base nos in cisos IV e VI do art. 84 da Cons -
tituição Fe deral, atribuiu com petência à Se cex não
só para for mular pro postas de po líticas e programas
de co mércio ex terior, mas, tam bém, para es tabele-
cer nor mas ne cessárias à im plementação des sas
políticas e pro gramas.

Portanto, à vis ta des sa com petência, se nos afi -
gura que a Se cex pode es tabelecer normas de co -
mércio ex terior, o que re almente ocor reu com a edi-
ção da por taria em discussão.

Outrossim, os in cisos IV e VI do art. 84 da Lei
Maior, uti lizados como fun damento de va lidade do de -
creto ora exa minado, as sim dispõem:

“Art. 84. Com pete pri vativamente ao
Presidente da Re pública:

..............................................................
IV – san cionar, pro mulgar e fa zer pu bli-

car as leis, bem como ex pedir de cretos e re -
gulamentos para a sua fiel exe cução ;

..............................................................
VI – dis por so bre a or ganização e o

funcionamento da ad ministração fe deral, na
forma da lei;”

A lei que es taria sendo re gulamentada pelo
Senhor Pre sidente da Re pública se ria a de nº
9.649/98, que dis põe so bre a or ganização da Pre si-
dência da Re pública e dos Mi nistérios.

Essa lei, no seu art. 14, in ciso VI, atri bui as se -
guintes com petências ao Mi nistério do De senvolvi-
mento, Indús tria e Co mércio Exte rior:

“Art. 14. Os as suntos que cons tituem
área de com petência de cada Mi nistério são
os se guintes:

..............................................................
VI – Mi nistério do De senvolvimento,

Indústria e Co mércio Exte rior:
..............................................................
d) po líticas de co mércio ex terior;
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e) re gulamentação e execução dos
programas e ati vidades re lativas ao Co mér-
cio Exte rior;

f) apli cação dos me canismos de de fe-
sa co mercial;

.............................................................”

Dessa for ma, a Lei nº 9.649/98 con fere com pe -
tência ao Mi nistério do De senvolvimento, Indús tria e 
Comércio Exte rior para dis por, en tre ou tras ma téri -
as, so bre po líticas de co mércio ex terior, re gulamen-
tação e execução dos pro gramas e atividades re lati -
vas ao Co mércio Exte rior e apli cação dos me canis -
mos de de fesa co mercial. Já o De creto nº
3.405/2000, que re gulamenta a su pracitada lei, atri -
buiu com petência à Se cex – ór gão do Mi nistério alu -
dido – para for mular pro postas de po líticas e pro gra -
mas de co mércio ex terior e es tabelecer nor mas ne -
cessárias à sua im plementação.

Sendo as sim, não nos pa rece que a Por taria nº
8/2000 se te nha desviado das nor mas que lhe são hi -
erarquicamente su periores, pois a com petência exer-
cida pela Se cex ao edi tar o ato foi con ferida por de cre -
to pre sidencial ex pedido para re gulamentar a lei que
dispõe so bre a or ganização da Pre sidência da Re pú-
blica e dos Mi nistérios.

A pro pósito, cabe con signar que o ato de 1992
pelo qual se per mitiu a im portação de pne us (Por taria
Decex nº 1/92) tam bém foi edi tado com base em de -
creto que atri buía com petências equi valentes à De -
cex (De creto nº 99.244/90), ba ixado pelo en tão Pre si-
dente da Re pública – tam bém com ful cro nos in cisos
IV e VI do art. 84 da Cons tituição Fe deral – para re gu-
lamentar a Lei nº 8.028/90, que tra tava, à época, da
organização ad ministrativa e com petências da Pre si-
dência da Re pública e Mi nistérios.

Cumpre, ain da, acres centar que em ne nhum
momento a Cons tituição Fe deral es tabelece re serva
de lei for mal para ma téria re lacionada com co mércio
exterior. A esse res peito, de vemos pon derar que em
face da ra pidez com que o Go verno tem de to mar de -
cisões so bre as suntos de co mércio ex terior, mor men -
te em ra zão da ve locidade im posta aos ne gócios ju rí-
dicos de im portação/exportação, se ria, na prá tica, im -
possível que a lei ar rolasse exa ustivamente as si tua -
ções em que tais e qua is pro dutos po deriam ter a sua
importação ve dada para aten der aos ob jetivos das
políticas de co mércio ex terior do País.

Além dis so, como não há lei que dis ponha ge ne-
ricamente so bre a po lítica de im portação e ex porta -
ção do País, não hou ve nor ma con trariada, nem res -
tringida, nem am pliada pela por taria em questão, o
que – se ocor rido – le varia à ilegitimidade do ato re gu -

lamentar in fralegal, na li ção de HELY LOPES
MEIRELLES, (CF. Direito Admi nistrativo Bra sileiro,
Ed. Re vista dos Tri bunais, 15ª edi ção, p. 108).

Por fim, deve-se sa lientar que, à luz do Re gimento
Interno da Casa, não nos cabe dis cutir o mé rito da Por -
taria nº 8/2000, da SECEX. Com efe ito, con forme já
consignado aci ma, a Constituição Fe deral con fere com -
petência ao Con gresso Na cional para sus tar atos nor -
mativos do Po der Executivo que exor bitem do po der re -
gulamentar, mas não para sus tar atos em ra zão do seu
mérito. Ade mais, o art. 101, I, do re ferido Re gimento
confere atri buição a esta Co missão para opi nar so bre a
constitucionalidade, ju ridicidade e re gimentalidade da
proposição em pa uta, mas não so bre o mé rito da ma té-
ria em dis cussão, pois, sob esse as pecto, a com petên-
cia é da Co missão de Assun tos Eco nômicos, con forme
inscrito no art. 99, III, do es tatuto re gimental.

Cabe-nos, pois, exa minar a com petência da Se -
cretaria de Co mércio Exte rior do Mi nistério do De sen-
volvimento, Indústria e Co mércio Exte rior para edi tar
o ato ora con testado, e não a con veniência e opor tuni-
dade da res trição que ele es tabelece.

Em face de todo o ex posto, en tendemos que o
caso sob exa me não con figura in constitucionalidade,
não en volvendo, portanto, vi olação da Cons tituição, o
que nos leva a opi nar pela re jeição do Pro jeto de De -
creto Le gislativo nº 243, de 2000.

Sala da Co missão, 24 de abril de 2002. –  Lucio
Alcântara, Re lator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais pe rante a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tureza, ga rantindo-se aos bra silei-
ros e aos es trangeiros re sidentes no País a in violabili-
dade do di reito à vida, à li berdade, à igual dade, à se -
gurança e à pro priedade, nos termos se guintes:
....................................................................................

II – nin guém será obri gado a fa zer ou de ixar de
fazer al guma co isa se não em vir tude de lei;
....................................................................................

Art. 22. Com pete pri vativamente à União le gislar
sobre:
....................................................................................

VIII – co mércio ex terior e in terestadual;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gresso Na cional, com a
sanção do Presidente da Re pública, não exi gida esta
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para o es pecificado nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
todas as ma térias de com petência da União, especi -
almente so bre:
....................................................................................

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001

XI – cri ação e ex tinção de Mi nistérios e ór gãos
da ad ministração pú blica;
....................................................................................

Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:
....................................................................................

V – sus tar os atos nor mativos do Po der Exe cuti-
vo que exor bitem do po der re gulamentar ou dos li mi-
tes de de legação le gislativa;
....................................................................................

Art. 84. Com pete pri vativamente ao Pre sidente
da Re pública:
....................................................................................

IV – san cionar, pro mulgar e fa zer pu blicar as
leis, bem como ex pedir de cretos e re gulamentos para
sua fiel exe cução;

(*) Re dação dada pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001

VI – dis por, me diante de creto, so bre:
(*) Alí nea in cluída pela Emen da Cons titucional

nº 32, de 11-9-2001
a) or ganização e fun cionamento da ad ministra-

ção fe deral, quan do não im plicar au mento de des pe-
sa nem cri ação ou ex tinção de ór gãos pú blicos;

(*) Alí nea in cluída pela Emen da Cons titucional
nº 32, de 11-9-2001

b) ex tinção de fun ções ou car gos pú blicos,
quando va gos;
....................................................................................

LEI Nº 8.028, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dispõe so bre a or ganização da Pre -
sidência da Re pública e dos Mi nistérios,
e dá ou tras pro vidências.

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

LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

Dispõe so bre a or ganização da Pre -
sidência da Re pública e dos Mi nistérios,
e dá ou tras pro vidências.

....................................................................................
Art. 14. Os as suntos que cons tituem área de

competência de cada Mi nistério são os se guintes:
....................................................................................

VI – Mi nistério da Cul tura:
a) po lítica na cional de cul tura;
b) pro teção do pa trimônio histórico e cul tural;

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

DECRETO Nº 99.244, DE 10 DE MAIO DE 1990

Dispõe so bre a re organização e o 
funcionamento dos ór gãos da Pre sidên-
cia da Re pública e dos Mi nistérios, e dá
outras providências.

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

 DECRETO Nº 3.405, DE 6 DE ABRIL DE 2000

Aprova a Estru tura Re gimental e o Qu -
adro  De monstrativo dos Car gos em Co mis-
são e  das Fun ções Gra tificadas do Mi nisté-
rio do De senvolvimento, Indús tria e Co mér-
cio Exte rior, e dá ou tras pro vidências.

Revogado pelo De creto nº 3.839, de 7-6-01
....................................................................................

Art. 17. À Se cretaria de Co mércio Exte rior com -
pete:

I – for mular propostas de po líticas e programas
de co mércio ex terior e es tabelecer nor mas ne cessári-
as à sua im plementação;
....................................................................................

PARECER Nº 885 ,DE 2002
(Da Co missão de Cons tituição

Justiça e Ci dadania)

Sobre a Pro posta de Emen da à Cons -
tituição Nº 7, de 2000, ten do como 1º sig -
natário o Se nador Gilvam Bor ges, que dá
nova re dação ao art. 24, XV e in clui § 3º no
art. 230, da Cons tituição Fe deral.

Relator: Se nador Antonio Car los Ju nior

I – Re latório
Trata-se de proposta de emen da à Cons tituição

Federal que de fine os di reitos e be nefícios as segura-
dos aos ido sos, in cluindo a pro teção a es tes en tre as
competências con correntes da União, Esta dos e Dis -
trito Fe deral, pre vistas no art. 24.

A pro posta pre tende tam bém in cluir no art. 230
da Lei Ma ior a ga rantia aos ma iores de 65 anos de
acesso gra tuito aos ór gãos do Po der Ju diciário. Para
atender a esse ob jetivo, de termina que a União e os
Estados cri arão ju izados es peciais com com petência
para pro cessar e jul gar ações que ver sem so bre a
proteção e di reitos dos idosos.

Justificando a pro posição, de claram seus au to-
res que o Bra sil tem uma nova re alidade: po pulação
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mais ve lha e com ma ior ex pectativa de vida, o que
tem con duzido o Go verno e a so ciedade a re pensa -
rem, res pectivamente, suas po líticas e con vicções em 
relação aos ido sos.

Afirmam, ain da, que a vida, em ge ral dura para
os bra sileiros, mos tra-se ain da mais cru el para os
nossos ido sos. Com a pre sente ini ciativa, vi samos
amenizar um pouco do so frimento a que são sub meti -
dos mi lhões de idosos em nos so Pais, fa cilitando-lhes
o má ximo aces so ao Po der Ju diciário.

É o re latório.

II – Aná lise
No âm bito da Car ta Mag na bra sileira, as re fe -

rências ao ido so con substanciam di reitos e be nefíci-
os, que lhes são atri buídos na qua lidade de tra balha -
dor ou ser vidor; sua pro teção pelo Esta do, pela socie-
dade, pela fa mília, além de con cessões es peciais,
como voto fa cultativo e trans porte co letivo gra tuito.
Igualmente, a Lei Ma ior tra ta do ido so nas áre as de
previdência, sa úde e as sistência so cial.

No cír culo fa miliar, cabe men cionar a nova nor -
ma cons titucional ex pressa no art. 229, que atri bui
aos fi lhos ma iores o de ver de aju dar e am parar os
pais na ve lhice, ca rência ou en fermidade.

Ainda quan to ao tra tamento dado ao ido so pelo
texto cons titucional de 1988, res salte-se que o art. 17
da Emen da Cons titucional nº 20, de 1998, re vogou o
inciso II do § 2º do art. 153, o qual es tabelecia que o
Imposto de Ren da não in cidirá, nos ter mos e li mites fi -
xados em lei, so bre rendimentos pro venientes de
aposentadoria e pen são, pa gos pela Pre vidência So -
cial da União, dos Esta dos, do Distrito Fe deral e dos
Municípios a pes soa com ida de su perior a ses senta e
cinco anos, cuja ren da to tal seja cons tituída, ex clusi -
vamente, de ren dimentos do tra balho. To davia, be ne-
ficio se melhante a esse é con cedido aos ma iores de
65 anos, con forme pre visto nas Leis nº 7.713, de
1998 (art. 60, XV), e nº 9.250, de 1995 (art. 28).

A Lei nº 10.173, de 9 de ja neiro de 2001, al terou
o Có digo de Pro cesso Ci vil (art. 1.211-A), de termina-
do que “os pro cedimentos ju diciais em que fi gure
como par te ou in terveniente pes soa com ida de igual
ou su perior a ses senta e cin co anos te rão pri oridade
na tra mitação de to dos os atos e di ligências em qual -
quer ins tância.”

Contudo, a Lei nº 8.842, de 4.1.1994, que ins titui
a po lítica na cional do ido so, em seu art. 21 de fine
como tal a pes soa ma ior de 60 anos.

O ato le gal su pracitado, em seu art. 3º, es tabele -
ce, en tre ou tros prin cípios, que:

I – a fa mília, a so ciedade e o es tado
têm o de ver de as segurar ao ido so to dos os
direitos da ci dadania, ga rantindo sua par tici-

pação na co munidade, de fendendo sua dig -
nidade, bem-es tar, e o di reito à vida;(...)

..............................................................
III – o ido so não deve so frer dis crimi-

nação de qual quer na tureza, (...).

Igualmente, o De creto nº 1.948, de 3-7-96,
que re gulamentou a Lei nº 8.842, de 1994, em seu
art. 17, dis põe:

Art. 17. O ido so terá aten dimento pre -
ferencial nos ór gãos pú blicos e privados
prestadores de ser viços à po pulação.

Portanto, a re dação proposta pela PEC em aná li-
se aos arts. 24 e 230 é per feitamente co erente com os
princípios e de terminações constitucionais e le gais em
vigor, ao permitir ao ido so o aces so fa cilitado ao Po der
Judiciário. O tema es pecífico não está de vidamente
contemplado no tex to cons titucional, as sim como na po -
lítica na cional es tabelecida pelo Esta tuto do Ido so.

Quanto ao art. 10 da PEC, que al tera o in ciso XV 
do art. 24 da Cons tituição, su gerimos subs tituir a ex -
pressão “ido so” pelo ter mo “ve lhice”, para que se
guarde co erência lingüística com as ou tras pa lavras
do tex to:  “in fância” e “ju ventude”, e com o pró prio tex-
to cons titucional (art. 203, I).

Visando me lhor adap tar a pro positura em tela à
legislação vi gente, que de fine ido so como a pes soa
maior de 60 (ses senta) anos, permitimo-nos su gerir a
alteração do art. 2º da PEC em es tudo.1 Ao mes mo
tempo, acre ditamos que a re dação des se ar tigo de ve-
ria ser mais es pecífica e pre cisa, visto que não há im -
pedimento de aces so, mas o que se pre tende é a gra -
tuidade no que con cerne a ta xas e emo lumentos.

Propomos também a adoção da prisão es pecial,
na for ma da lei, para o ido so, réu pri mário, à dis posi-
ção da au toridade com petente, quando su jeito à pri -
são an tes de con denação de finitiva.

A cus tódia do ho mem preso é obri gação do Esta -
do, que tem a res ponsabilidade por sua vida e in tegrida-
de fí sica e mo ral, ca bendo, ain da, ao Esta do es tabele-
cer con dições para pre servar aque le pre so que, em ra -
zão de sua ida de, torna-se mais vul nerável ou um ver -
dadeiro alvo den tro do sis tema pe nitenciário.

1 Con forme aler ta a jus tificação da PEC em tela, não só te mos
tido um au mento sig nificativo da po pulação ido sa, na pi râmide
demográfica bra sileira, mas es ses idosos, em grande par te, per -
tencem às ca madas so ciais mais sa crificadas, por todo tipo de
carências, tan to na re gião ur bana como ru ral. Além disso, a es pe-
rança de vida dos bra sileiros em bora te nha se am pliado nas úl ti-
mas dé cadas, ain da é de cer ca de 65 anos, o que evi dencia a ne -
cessidade de con siderar ido sos os que com pletaram 60 anos,
conforme le gislado, se não esta PEC per deria sua ra zão de ser.
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Finalmente, cremos ne cessária a in clusão, na
ementa, de re ferência aos §§ 4º e 5º do art. 230 da Lei 
Maior, tam bém al terado.

III – Voto
Assim, con sideramos que a Pro posta de Emen -

da à Cons tituição nº 7, de 2000, aten de aos pres su-
postos de ju ridicidade e cons titucionalidade, bem
como de boa téc nica le gislativa.

Diante do ex posto, so mos pela sua apro vação,
com as se guintes emendas.

EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se à emen ta da PEC a se guinte re dação:

,“Dá nova re dação ao in ciso XV do art.
24 e in clui os §§ 3º, 4º e 5º no art. 230 da
Constituição Fe deral, para estabelecer nor-
mas de pro teção ao ido so.”

EMENDA Nº 2 – CCJ
Dê-se ao in ciso XV do art. 24 da Cons tituição

Federal, nos ter mos do que dis põe o art. 1º da PEC, a
seguinte re dação:

“Art. 1º. ..................................................
‘Art. 24. .................................................
..............................................................
XV – pro teção à in fância, à ju ventude

e à ve lhice’” (NR)

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao art. 2º da PEC a se guinte re dação:
“Art. 2º O art. 230 da Cons tituição Fe deral é

acrescido dos se guintes §§ 3º, 4º e 5º:

‘Art. 230. ...............................................
..............................................................
§ 3º Aos ma iores de ses senta anos é

assegurado o aces so à Jus tiça, sem cus tas
processuais, ex ceto as re lativas a re cursos.

§ 4º Os pro cedimentos ju diciais em que
figure como par te ou in terveniente pes soa
com ida de igual ou su perior a ses senta anos
terão prioridade na tra mitação de to dos os
atos e di ligências em qual quer instância.

§ 5º O ido so, réu pri mário, será re colhi -
do à pri são es pecial, na for ma da lei, fi can-
do à dis posição da au toridade com petente,
quando su jeito a pri são an tes de con dena-
ção de finitiva’.” (NR)

Sala da Con fissão, 7 de agos to de 2002. –
Bernardo Ca bral , Pre sidente – Antonio Car los
Júnior – Relator –  Íris Re zende –  Ma ria Do Car-

mo Alves – Osmar Dias – Amir Lan do – Ro mero
Jucá – Pe dro Si mon – Re ginaldo Du arte – Ro -
meu Tuma –  José Eduardo Du tra – Bel lo Par ga – 
Jefferson Pé res  – Ger son Ca mata – Luiz Otá vio.

Complementam as as sinaturas dos mem bros
da Co missão, nos ter mos do art. 56, pa rágrafo úni co,
do RISF., os Se nhores Se nadores, Fernando Ri beiro
– Mar luce Pin to – Wal deck Orne las – Ca sildo Mal -
daner – Se bastião Ro cha – José Fo gaça – Be nício
Sampaio – Ma rina Sil va – Edu ardo Su plicy – Ro-
naldo Cu nha Lima – Arlin do Por to – Lú dio Co elho
– Ro berto Sa turnino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 203. A as sistência so cial será pres tada a
quem dela ne cessitar, in dependentemente de con tri-
buição à se guridade so cial, e tem por ob jetivos:

I – a pro teção à fa mília, à ma ternidade, à in fân-
cia, à ado lescência e à ve lhice;
....................................................................................

Art. 229. Os pais têm o de ver de as sistir, criar e
educar os fi lhos me nores, e os fi lhos ma iores têm o
dever de ajudar e am parar os pais na ve lhice, ca rên-
cia ou en fermidade.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Modifica o sis tema de pre vidência
social, es tabelece nor mas de tran sição e
dá ou tras pro vidências.

....................................................................................
Art. 17.  Re voga-se o in ciso II do § 2º do art. 153

da Cons tituição Fe deral.
....................................................................................

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994.

Dispõe so bre a po lítica na cional do
idoso, cria o Con selho Na cional do Idoso
e dá ou tras pro vidências.

....................................................................................
Art 3º A po lítica na cional do ido so re ger-se-á pe -

los se guintes prin cípios:
I – a fa mília, a so ciedade e o es tado têm o de ver

de as segurar ao ido so to dos os di reitos da ci dadania,
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garantindo sua par ticipação na co munidade, de fen-
dendo sua dig nidade, bem-es tar e o di reito à vida;

II – o pro cesso de en velhecimento diz res peito à
sociedade em ge ral, de vendo ser ob jeto de co nheci -
mento e in formação para to dos;

III – o ido so não deve so frer discriminação de
qualquer na tureza;

IV – o ido so deve ser o prin cipal agen te e o des -
tinatário das transformações a se rem efe tivadas atra -
vés des ta po lítica;

V – as di ferenças econômicas, so ciais, re gionais
e, par ticularmente, as con tradições en tre o meio ru ral
e o ur bano do Bra sil de verão ser ob servadas pe los
poderes pú blicos e pela so ciedade em ge ral, na apli-
cação des ta lei.
....................................................................................

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a le gislação do im posto de
renda das pes soas fí sicas e dá ou tras
providências.

....................................................................................
Art. 28. O in ciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713 de

22 de de zembro de 1988, pas sa a vi gorar com a se -
guinte re dação:

“Art. 6º  .................................................
XV – os ren dimentos pro venientes de

aposentadoria e pen são, transferência para
a re serva re munerada ou re forma, pa gos
pela Pre vidência So cial da União, dos Esta -
dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios,
por qual quer pessoa ju rídica de di reito pú bli-
co in terno, ou por en tidade de pre vidência
privada, até o va lor de R$900,00 (no vecen-
tos re ais), por mês, a par tir do mês em que
o con tribuinte com pletar sessenta e cin co
anos de ida de, sem pre juízo da par cela
isenta pre vista na ta bela de in cidência men-
sal do im posto.”

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

DECRETO Nº 1.948, DE 3 DE JULHO DE 1996

Regulamenta a Lei n0 8.842, de 4 de
janeiro de 1994, que dis põe so bre a Po lí-
tica Na cional do Ido so, e dá ou tras provi-
dências.

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

Art. 17. O ido so terá aten dimento pre ferencial
nos ór gãos pú blicos e pri vados prestadores de ser vi-
ços à po pulação.
....................................................................................

LEI Nº 10.173, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Altera a Lei nº 5.869, de 11 de ja nei-
ro de 1973 – Có digo de Pro cesso Ci vil,
para dar pri oridade de tra mitação aos
procedimentos ju diciais em que fi gure
como par te pes soa com ida de igual ou
superior a ses senta e cin co anos.

Art. 1º A Lei nº 5.869. de 11 de ja neiro de 1973 –
Código de Pro cesso Ci vil, pas sa a vi gorar acres cida
dos se guintes ar tigos:

“Art. 1.211-A. Os pro cedimentos ju dici-
ais em que fi gure como par te ou in terveni-
ente pes soa com idade igual ou su perior a
sessenta e cin co anos te rão pri oridade na
tramitação de to dos os atos e di ligências em 
qualquer ins tância.” (AC)*

“Art. 1.211-B. O in teressado na ob ten-
ção des se be nefício, jun tando pro va de sua
idade, de verá re querê-lo à au toridade ju di-
ciária com petente para de cidir o fe ito, que
determinará ao car tório do ju ízo as pro vi-
dências a se rem cum pridas.” (AC)

“Art. 1.211-C. Con cedida a pri oridade,
esta não ces sará com a mor te do be neficia-
do, es tendendo-se em fa vor do cônjuge su -
pérstite, com panheiro ou com panheira, com
união es tável, ma ior de ses senta e cin co
anos.” (AC)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no prazo de ses -
senta dias a par tir da data de sua pu blicação.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO:

Relatório

Da Co missão de Constituição e Jus-
tiça so bre a Proposta de Emen da à Cons -
tituição nº 7, de 2000, que “dá nova re da-
ção ao art. 24, XV, e in clui § 3º, no art. 230 
da Cons tituição Fe deral”.

Relator: Se nador Renan Ca lheiros
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I – Re latório

Trata-se de emenda à Cons tituição Fe deral,
com base no art. 60 da Lei Ma ior que pre vê, em seu
inciso I, a pos sibilidade de al teração constitucional
mediante pro posta de no mí nimo um ter ço dos mem -
bros do Se nado Fe deral, con forme ve rifica-se na
emenda em tela.

A pro positura tem como foco uma me lhor de fini-
ção dos di reitos e be nefícios as segurados à po pula -
ção ido sa, seja por meio da in clusão deste gru po etá -
rio no in ciso XV do art. 24 (art. 1º da PEC), que tra ta
de com petência para le gislar so bre a ma téria, seja
mediante a in clusão de dois pa rágrafos no art. 230 da
Lei Ma ior (art. 2º da pro posta), que tra ta do am paro ao 
idoso.

Em sua jus tificação, os au tores re ferem-se às
ações da Orga nização das Nações Unidas, que de -
clarou o ano de 1999 “Ano Inter nacional do Idoso” e à
“Declaração de Prin cípios em Fa vor das Pes soas Ido -
sas”, in ternalizada pelo Bra sil – mem bro efetivo da
ONU – nos ter mos da Re solução nº 46, de 1991.

A re dução da taxa de na talidade e a am pliação
da ex pectativa de vida fa zem com que nos so País te -
nha um per fil de mográfico se melhante ao de pa íses
desenvolvidos. No en tanto, as po líticas pú blicas ainda
não re fletem es sas mu danças, cons tatadas desde
meados da dé cada de 60.

No que con cerne ao ido so, se gundo os Se nhores
Senadores sig natários da pro posta, a vida, em ge ral
dura para os bra sileiros, mostra-se ain da mais cru el
para nos sos ido sos. Com a presente ini ciativa, po de -
mos ame nizar um pou co do so frimento a que são sub -
metidos mi lhões de idosos, em nosso País, fa cilitan-
do-lhes ao má ximo o aces so ao Po der Ju diciário.

É o Re latório.

II – Aná lise

No âm bito da Car ta Mag na bra sileira, as re fe-
rências ao ido so tra tam de seus di reitos e be nefícios,
na qua lidade de tra balhador ou servidor; de sua pro -
teção pelo Esta do, pela so ciedade, pela fa mília, além
de isen ções como voto fa cultativo e trans porte co leti-
vo gra tuito. Igual mente, a Lei Ma ior tra ta do ido so nas
áreas de pre vidência, sa úde e as sistência so cial.

Foi ino vador o art. 229, que atri bui aos fi lhos ma -
iores “o de ver de aju dar e am parar os pais na ve lhice,
carência ou en fermidade”.

Ressalte-se que a Emen da Cons titucional nº 2º,
de 1998, re vogou o in ciso II, do § 2º, do art. 153, o
qual es tabelecia que o Impos to de Ren da não in cidi-
rá, nos ter mos e li mites em lei, so bre rendimentos

provenientes de apo sentadoria e pensão, pa gos pela
previdência so cial da União, dos Esta dos, do DF e
dos Mu nicípios, a pes soa com ida de su perior a ses -
senta e cin co anos, cuja ren da to tal seja cons tituída,
exclusivamente, de ren dimentos do tra balho. Tal re vo-
gação ocorreu por de terminação do art. 17, da re feri-
da Emen da.

Complementarmente aos dis positivos da Lei
Maior, a Lei nº 8.842, de 4-1-1994, ins titui a po lítica
nacional do ido so, e em seu art. 21 de fine ido so como
a pes soa ma ior de 60 anos.

O ato le gal su pracitado, em seu art. 30, es tabe-
lece, en tre ou tros princípios que

I – a fa mília, a so ciedade e o es tado
têm o de ver de as segurar ao ido so to dos os
direitos da ci dadania, ga rantindo sua par tici-
pação na co munidade, de fendendo sua dig -
nidade, bem-es tar e o di reito à vida; (..)

..............................................................
III – o ido so não deve so frer dis crimi-

nação de qual quer na tureza, (..).

Igualmente, o De creto nº 1.948, de 3–7–48,
que re gulamentou a Lei nº 8.842, de 1994, em seu
art. 17, dis põe:

Art. 17. O ido so terá aten dimento pre -
ferencial nos ór gãos pú blicos e privados
prestadores de ser viços à po pulação.

Portanto, a nova re dação pro posta pela PEC em 
análise aos arts. 24 e 230 é per feitamente co erente
com ou tros princípios e de terminações cons tituciona-
is e le gais em vi gor. Isso por que acres centa ao tex to
da Lei Ma ior o aces so fa cilitado ao Po der Ju diciário,
tema não de vidamente con templado no tex to cons ti-
tucional, nem na po lítica na cional es tabelecida pelo
Estatuto do Ido so.

Quanto ao art. 1º da PEC, que al tera o in ciso XV
do art. 24 da Cons tituição, su gerimos subs tituir a ex -
pressão “ido so” por “ve lhice”, para que se guar de co e-
rência lin güística com as ou tras pa lavras do tex to: “in -
fância” e ”ju ventude”, e com o pró prio texto cons tituci-
onal (art. 203, caput).

Visando me lhor adap tar a pro positura em tela à
legislação vi gente, que de fine ido so cor no a pes soa
maior de 60 ses senta,) anos, per mitirmo-nos su gerir
a al teração do art. 2º da pro posta de emen da à Cons -
tituição em es tudo1. Ao mes mo tem po, acreditamos
que a re dação deste ar tigo de veria ser mais es pecífi-
ca e pre cisa, vis to que não há im pedimento de aces -
so, mas o que se pre tende é a gra tuidade no que con -
cerne a ta xas e emo lumentos.
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Finalmente, cremos ne cessária a in clusão, na
ementa, de re ferência ao § 4º, do art. 230, da Lei Ma i -
or, tam bém al terado.

Conforme aler ta a jus tificação da PEC em tela,
não só te mos tido um au mento sig nificativo da po pu-
lação ido sa, na pi râmide de mográfica bra sileira, mas
esses idosos, em gran de par te, pertencem às ca ma -
das so ciais mais sa crificadas, por todo tipo de ca rên-
cias, tanto na re gião ur bana como ru ral. Além dis so, a
esperança de vida dos bra sileiros em bora te nha se
ampliado nas úl timas dé cadas, ain da é de cer ca de
65 anos, o que evi dencia a ne cessidade de con side -
rar ido sos os que com pletaram 60 anos, con forme le -
gislado, se não esta PEC per deria sua ra zão de ser.

III – Voto

Assim, con sideramos que a Pro posta de Emen -
da à Cons tituição nº 7, de 2000 aten de aos pres su -
postos de ju ridicidade e cons titucionalidade, bem
como de boa téc nica le gislativa.

Diante do ex posto, so mos pela Apro vação da Pro -
posta de Emen da à Cons tituição nº 7, de 2000, des de
que ado tadas as se guintes emen das de re dação:

EMENDA Nº 1- CCJ

Dê-se ao art. 1º a se guinte re dação:
Art. 1º O art. 24, in ciso XV, da Cons tituição Fe -

deral, passa a vi gorar com a se guinte re dação:

“Art. 24. .................................................
..............................................................
XV – pro teção à in fância, à ju ventude

e à ve lhice.” (NR)

EMENDA Nº 2- CCJ

Dê-se ao art. 2º a se guinte re dação:
Art. 2º O art. 230 da Cons tituição Fe deral, é

acrescido dos se guintes §§ 3º e 4º:

“Art. 230. ...............................................
..............................................................

1 Con forme aler ta a jus tificação da PEC em tela, não só te mos
tido um au mento sig nificativo da po pulação idosa, na pi râmide
demográfica bra sileira, mas es ses idosos, em grande par te, per-
tencem às ca madas so ciais mais sa crificadas, por todo tipo de
carências, tan to na re gião ur bana como ru ral. Além dis so, a es pe-
rança de vida dos bra sileiros em bora te nha se am pliado nas úl ti-
mas dé cadas, ainda é de cer ca de 65 anos, o que evi dencia a ne -
cessidade de con siderar idosos os que com pletaram 60 anos,
conforme le gislado, se não esta PEC per deria sua ra zão de ser.

§ 3º Aos ma iores de sessenta anos é
assegurado o aces so à Jus tiça sem cus tas
processuais ex ceto as de re cursos. (AC)

§ 4º No âm bito do Po der Ju diciário, as
causas de in teresse dos ido sos te rão prefe-
rências em to das as instâncias

(AC)”.

EMENDA Nº 3 – CCJ
Dê-se à emen ta a se guinte re dação:

“Dá nova re dação ao in ciso XV do art.
24 e in clui os 3º e 4º art. 230 da Cons titui-
ção Fe deral.”

Sala da Co missão. – Renan Ca lheiros, Re lator.

RELATÓRIO

Da Co missão de Constituição e Jus-
tiça e Ci dadania, so bre a Pro posta e
Emenda à Cons tituição nº 7, de 2000, que 
dá nova re dação ao art. 24, XV, e in clui §
3º no art. 230, da Cons tituição Fe deral.

Relator: Se nador Pedro Ubi rajara

I – Re latório

Trata-se pro posta de emen da à Cons tituição Fe -
deral que define os di reitos e be nefícios as segurados
aos ido sos, in cluindo a pro teção a es tes en tre as
competências con correntes da União, Esta dos e Dis -
trito Fe deral, pre vistas no art. 24.

A pro posta pre tende tam bém in cluir no art. 230
da Lei Ma ior a ga rantia aos ma iores de 65 anos de
acesso gra tuito aos ór gãos do Po der Ju diciário. Para
atender a esse ob jetivo, de termina que a União e os
Estados cri arão ju izados es peciais com com petência
para pro cessar e jul gar ações que ver sem so bre a
proteção e di reitos dos idosos.

Justificando a pro posição, de claram seus au to-
res que o Bra sil tem uma nova re alidade: po pulação
mais ve lha e com ma ior ex pectativa de vida, o que
tem con duzido o Go verno e a so ciedade a re pensa-
rem, res pectivamente, suas po líticas e con vicções em 
relação aos ido sos.

Afirmam, ain da, que a vida, em ge ral dura para
os bra sileiros, mos tra-se ainda mais cru el para os
nossos idosos. Com a pre sente ini ciativa, vi samos
amenizar um pou co do so frimento a que são sub meti-
dos mi lhões de ido sos em nosso País, fa cilitando-lhes
ao má ximo o aces so ao Po der Ju diciário.

É o re latório.
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II – Aná lise

No âm bito da Car ta Mag na bra sileira, as re fe -
rências ao ido so con substanciariam di reitos e be nefí-
cios, que lhes são atri buídos na qua lidade de tra ba-
lhador ou ser vidor; sua pro teção pelo Esta do, pela so -
ciedade, pela fa mília, além de con cessões es peciais,
como voto fa cultativo e trans porte co letivo gra tuito.
Igualmente, a Lei Ma ior tra ta do ido so nas áre as de
previdência, sa úde e as sistência so cial.

No cír culo fa miliar, cabe men cionar a nova nor -
ma cons titucional ex pressa no art. 229, que atri bui
aos fi lhos ma iores o de ver de aju dar e am parar os
pais na ve lhice, ca rência ou en fermidade.

Ainda quan to ao tra tamento dado ao ido so
pelo tex to cons titucional de 1988, res salte-se que o
art. 17 da Emen da Cons titucional nº 20, de 1998, re -
vogou o in ciso II do § 2º do art. 153, o qual es tabele-
cia que o Impos to de Ren da não in cidirá, nos ter -
mos e li mites fi xados em lei, so bre ren dimentos pro -
venientes de aposentadoria e pen são, pa gos pela
previdência so cial da União, dos Esta dos, do Dis trito
Federal e dos Mu nicípios a pes soa com ida de su pe-
rior a ses senta e cin co anos, cuja ren da to tal seja
constituída, ex clusivamente, de ren dimentos do tra -
balho. To davia, be nefício se melhante a esse é con -
cedido aos ma iores de 65 anos, con forme pre visto
nas Leis nº 7.713, de 1998  (art. 6º, XV), e nº 
9.250, de 1995 (art. 28).

A Lei nº 10.173, de 9 de ja neiro de 2001, al terou
o Có digo de Pro cesso Ci vil (art. 1.211-A), de termina-
do que “os pro cedimentos ju diciais em que fi gure
como par te ou in terveniente pes soa com ida de igual
ou su perior a ses senta e cin co anos te rão pri oridade
na tra mitação de to dos os atos e di ligências em qual -
quer ins tância.”

Contudo, a Lei nº  8.842, de 4-1-1994, que ins ti-
tui a po lítica na cional do ido so, em seu art. 21 de fine
como tal a pessoa ma ior de 60 anos.

O ato le gal su pracitado, em seu art. 3º, estabele -
ce, en tre ou tros prin cípios, que:

I – a fa mília, a so ciedade e o es tado
têm o de ver de as segurar ao ido so to dos os
direitos da ci dadania, ga rantindo sua par tici-
pação na co munidade, de fendendo sua dig -
nidade, bem-es tar e o di reito à vida; (...)

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

III – o ido so não deve so frer discrimi-
nação de qual quer na tureza, (...).

Igualmente, o De creto nº 1.948, de 3-7-48, que 
regulamentou a Lei nº 8.842, de 1994, em seu art.
17, dis põe:

Art. 17. O ido so terá aten dimento pre-
ferencial nos ór gãos pú blicos e privados
prestadores de ser viços à po pulação.

Portanto, a re dação proposta pela PEC em aná -
lise aos arts. 24 e 230  é per feitamente co erente com
os prin cípios e de terminações constitucionais e le gais
em vi gor, ao permitir ao ido so o aces so fa cilitado ao
Poder Ju diciário. Tal tema não está de vidamente con -
templado no tex to cons titucional, quan to na po lítica
nacional es tabelecida pelo Esta tuto do Ido so.

Quanto ao art. 1º da PEC, que al tera o in ciso XV
do art. 24 da Cons tituição, su gerimos subs tituir a ex -
pressão “ido so” pelo ter mo “ve lhice”, para que se
guarde co erência lin güística com as ou tras pa lavras
do tex to: “in fância” e ”juventude”, e com o pró prio tex to
constitucional (art. 203, I).

Visando me lhor adap tar a pro positura em tela à
legislação vi gente, que de fine ido so como a pes soa
maior de 60 (ses senta) anos, per mitimo-nos su gerir a
alteração do art. 20 da PEC em es tudo.1 Ao mes mo
tempo, acre ditamos que a re dação des se ar tigo de ve-
ria ser mais es pecífica e pre cisa, visto que não há im -
pedimento de aces so, mas o que se pre tende é a gra -
tuidade no que con cerne a ta xas e emo lumentos.

Propomos também a adoção da prisão es pecial,
na for ma da lei, para o ido so, réu pri mário, à dis posi-
ção da au toridade com petente, quando su jeito à pri -
são an tes de con denação de finitiva.

A cus tódia do ho mem pre so é obri gação do
Estado, que tem a res ponsabilidade por sua vida e
integridade fí sica e mo ral, ca bendo, ain da, ao Estado
estabelecer con dições para pre servar aquele pre so
que, em ra zão de sua ida de, toma-se mais vul nerável
ou um ver dadeiro alvo den tro do sistema pe nitenciá-
rio.

Finalmente, cremos ne cessária a in clusão, na
ementa, de re ferência aos §§ 4º e 5º do art. 230 da Lei 
Maior, tam bém al terado.

1 Con forme aler ta a jus tificação da PEC em tela, não só te mos
tido um au mento sig nificativo da po pulação ido sa, na pi râmide
demográfica bra sileira, mas es ses idosos, em grande par te, per -
tencem às ca madas so ciais mais sa crificadas, por todo tipo de
carências, tan to na re gião ur bana como ru ral. Além disso, a es pe-
rança de vida dos bra sileiros em bora te nha se am pliado nas úl ti-
mas dé cadas, ain da é de cer ca de 65 anos, o que evi dencia a ne -
cessidade de con siderar ido sos os que com pletaram 60 anos,
conforme le gislado, se não esta PEC per deria sua ra zão de ser.
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III – Voto

Assim, con sideramos que a Pro posta de Emen -
da à Cons tituição nº 7, de 2000, aten de aos pres su-
postos de ju ridicidade e cons titucionalidade, bem
como de boa téc nica le gislativa.

Diante do ex posto, so mos pela sua Apro vação,
com as se guintes emendas.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à emen ta da PEC a se guinte re dação:

“Dá nova re dação ao in ciso XV do art.
24 e in clui os §§ 3º, 4º e 5º no art. 230 da
Constituição Fe deral, para estabelecer nor-
mas de pro teção ao ido so.” (NR)

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao in ciso XV do art. 24 da Cons tituição
Federal, nos ter mos do que dis põe o art. 1º da PEC, a
seguinte re dação:

“Art. 1º.............................. .....................
‘Art 24....................................................
......................... .......... ..........................
XV – pro teção à in fância, à ju ventude

e à ve lhice. (NR)’”

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao art. 2º da PEC a se guinte re dação:
“Art. 2º O art. 230 da Cons tituição Fe deral é

acrescido dos se guintes §§ 3º, 4º e 5º:

‘Art. 230.................................................
...................................... .......................
§ 3º Aos ma iores de sessenta anos é

assegurado o aces so à Jus tiça, sem cus tas
processuais, ex ceto as re lativas a re cursos.

§ 4º Os pro cedimentos ju diciais em
que fi gure como par te ou in terveniente pes -
soa com ida de igual ou su perior a ses senta
anos te rão prioridade na tra mitação de to -
dos os atos e di ligencias em qual quer ins-
tância.

§ 5º O ido so, réu pri mário, será recolhi -
do à pri são es pecial, na for ma da lei, fi can-
do à dis posição da au toridade com petente,
quando su jeito a pri são an tes de con dena-
ção de finitiva.” (NR)

Sala da Co missão. – Pedro Ubi rajara, Re lator.

PARECER Nº 886, DE 2002

Da Co missão de Cons tituição Justiça
e Ci dadania so bre a Proposta de Emen da
à Cons tituição nº 16, de 2002, ten do
como 1º sig natário o Se nador Mo zarildo
Cavalcanti, que alte ra o in ciso I do arti go
159 da Cons tituição Fe deral.

Relator: Se nador Luiz Otá vio

I – Re latório

A Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 16, de
2002, emen ta da à epí grafe, é subs crita pelo emi nen-
te Se nador Mo zarildo Ca valcanti e mais 28 ou tros
ilustres Pa res.

Compõe-se de dois ar tigos e visa al terar o in ciso
I do art. 159 da Cons tituição, para que a União. pas se
a en tregar 47,5%, em vez de 47%, do pro duto da ar re-
cadação do Imposto so bre a Ren da e do Impos to so -
bre Pro dutos Indus trializados, des tinando-se o acrés -
cimo de 0,5%, consoante pre visto na nova alí nea d,
para apli cação, pe las instituições fe derais de en sino
superior lo calizadas na Ama zônia Le gal, em pro gra-
mas de en sino, pes quisa e ex tensão, vol tados à pro -
moção do de senvolvimento sus tentável, na for ma que 
a lei es tabelecer.

Essa al teração re dacional é in troduzida pelo art. 
1º da pro posta, con tendo o art. 2º cláusula de vi gên-
cia a par tir da data da pu blicação.

Na jus tificação, ex plicita – se que a PEC pre ten-
de do tar as Uni versidades Fe derais de re cursos des ti-
nados a pro jetos de ex tensão e pes quisas universitá-
rias, no in tuito de dis seminar co nhecimentos vol tados
para a me lhoria do ní vel das ati vidades econômicas
na Ama zônia Le gal, propiciando – lhe o de senvolvi-
mento sus tentável, a ex ploração res ponsável das ri -
quezas na turais e a con seqüente pre servação dos
ecossistemas.

II – Aná lise
Compete a esta Co missão opinar so bre a cons-

titucionalidade, ju ridicidade e re gimentalidade das
matérias que lhe fo rem sub metidas, nos ter mos do
art. 101, I, do Re gimento Inter no.

Ora, a pro posta sob aná lise está subs crita por
29 emi nentes Se nadores, ob servado as sim o re quisi-
to cons tante do art. 60, I, da Cons tituição, e não cu ida
de ma téria elencada no § 4º do mes mo ar tigo, po den-
do, pois, ser ob jeto de de liberação, nos ter mos do art.
354 e se guintes, do Re gimento Inter no.

Não se vis lumbra qual quer óbice quan to à cons -
titucionalidade, ju ridicidade e re gimentalidade da pro -
posição, nem quan to à téc nica le gislativa.
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III – Voto

Por con seguinte, é de se con cluir pela apro vação
da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 16, de 2002.

Assinam o Pa recer, em Re união Ordi nária do dia
7 de agos to de 2002, os Se nhores Se nadores, Bernar-
do Ca bral, Pre sidente – Luiz Otá vio, Re lator – Antô-
nio Car los Jú nior – Jefferson Pé res – Gerson Ca ma -
ta – Pe dro Si mon – Maria do Car ma Alves – Waldeck
Ornélas – Fran celino Pe reira – Ca sildo Mal daner –
José Edu ardo Du tra – Fer nando Ri beiro – Íris Re -
zende – Reginaldo Du arte – Benício Sam paio – Ro -
meu Tuma – Ro mero Juca – Amir Lan do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 60. A Cons tituição po derá ser emen dada
mediante pro posta:

I – de um ter ço, no mí nimo, dos mem bros da Câ -
mara dos De putados ou do Se nado Fe deral;
....................................................................................

§ 4º – Não será ob jeto de de liberação a pro pos-
ta de emen da ten dente a abo lir:

I – a for ma fe derativa de Esta do;
II – o voto di reto, se creto, universal e pe riódico;
III – a se paração dos Po deres;
IV – os di reitos e ga rantias in dividuais

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que, re lativa -
mente aos Pro jetos de De creto Le gislativo nºs 401 a 
468, to dos de 2002, cu jos pa receres fo ram li dos an -
teriormente, fica aber to o pra zo de qua renta e cin co
dias para a sua tra mitação e de cin co dias úte is para 
o re cebimento de emen das pe rante a Co missão de
Educação.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cretário em exer cício, Se nador Mo zarildo.

São li dos os se guintes:

Ofício nº 155/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 7 de agos to de 2002

Excelentíssimo Se nhor
Senador Ra mez Te bet
Presidente do Se nado Fe deral
Nesta

Senhor Pre sidente,
Em cum primento ao dis posto no art. 91, § 2º, do, 

Regimento Inter no des ta Casa, co munico a Vos sa

Excelência que, em Re união Ordi nária re alizada nes -
ta data, esta Co missão de liberou pela apro vação do
Projeto de Lei do Se nado nº 142, de 2002, de au toria
do Se nador Ca sildo Mal daner, que “Ado ta a Ba leia
Franca (Eubalaena aus tralis) como “Sím bolo Na cio-
nal do Eco turismo”.

Aproveito a opor tunidade para re novar protes-
tos de es tima e con sideração.

Cordialmente, – Se nador Bernardo Ca bral,
Presidente da Co missão de Cons tituição, Jus tiça e
Cidadania.

Ofício nº 156/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 7 de agosto de 2002

Excelentíssimo Se nhor
Senador Ra mez Te bet
Presidente do Se nado Fe deral.
Nesta

Senhor Presidente,
Em cum primento ao dis posto no art. 91, § 2º, do

Regimento Inter no des ta Casa, co munico a Vos sa
Excelência que, em Re união Ordi nária re alizada nes -
ta data, esta Co missão de liberou pela apro vação do
Projeto de Lei do Se nado nº 467, de 1999, de au toria
do Se nador Ro meu Tuma, que “Dá nova re dação e
acrescenta pa rágrafo ao art. 187 do Có digo de Pro -
cesso Pe nal – De creto-Lei nº 3.689, de 3 de ou tubro
de 1941, para au torizar ao de fensor le vantar ques -
tões de or dem e sen tar-se ao lado do acu sado, in clu-
sive nos pro cessos do Tri bunal do Júri”.

Aproveito a opor tunidade para re novar protes-
tos de es tima e con sideração.

Cordialmente, – Se nador Bernardo Ca bral,
Presidente da Co missão de Cons tituição, Jus tiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que, nos ter -
mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gimento Inter no,
será aber to o pra zo de cin co dias úte is, a partir de 7
de ou tubro vindouro, para in terposição de re curso,
por um dé cimo da com posição da Casa, para que
os Pro jetos de Lei do Se nado nº 467, de 1999, e
142, de 2002, cu jos pa receres fo ram li dos an terior-
mente, se jam apre ciados pelo Ple nário.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tário em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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OF. Nº  68/02

Brasília, 6 de agos to de 2002

Exmº. Sr.
Senador Ra mez Te bet,
DD. Pre sidente do Se nado Fe deral.
Nesta

Senhor Pre sidente,
Com meus cor diais cum primentos, in formo a

Vossa Exce lência que es tarei re assumindo o car go
de Se nador, pelo Esta do do Ce ará, a par tir do dia
17-8-02.

Cordialmente, – Se nador Luiz Pon tes,
PSDB-CE.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
O Expe diente lido vai à pu blicação.

Sobre a mesa, pro jeto de lei que será lido pelo Sr. 
1º Se cretário em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 210, DE 2002

Altera a Lei nº 9.313, de 13 de no -
vembro de 1996, que dis põe so bre a distri-
buição gra tuita de me dicamentos aos por -
tadores do HIV e do entes de Aids, para in -
cluir o be nefício do for necimento de le ite
maternizado para os fi lhos de mães por ta-
doras do HIV e do entes de Aids.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Acrescente-se o se guinte ar tigo à Lei nº

9.313, de 13 de no vembro de 1996:

“Art. 1º-A As cri anças nas cidas de
mães por tadoras do HIV e de mães do entes
de Aids re ceberão, gratuitamente, do Siste-
ma Úni co de Sa úde, le ite em pó, du rante os
primeiros dois anos de vida.

Parágrafo úni co. O Po der Exe cutivo, por
meio do Mi nistério da Sa úde, pa dronizará os
produtos a se rem uti lizados e as quan tidades
a se rem for necidas em cada caso, com vis tas
a ori entar a aquisição dos mesmos pe los ges-
tores do Sis tema Úni co de Sa úde.

(NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no prazo de um
ano a con tar da data de sua pu blicação.

Justificação

Apesar dos vin te anos de epi demia de Aids e do
crescimento do nú mero de ca sos en tre mu lheres e

crianças nas cidas de mães HIV po sitivo, as ações de
prevenção da trans missão ma terno-infantil da in fec-
ção pelo HIV ou não fo ram im plantadas ou o fo ram
com de ficiências ou com co bertura in satisfatória na
maior par te das nos sas uni dades fe deradas.

Trata-se de um pro blema ge neralizado no País e 
uma omis são gra ve de nos sas au toridades sa nitárias,
uma vez que se dis põe de meio efi caz de pre venção,
caracterizado pela qui mioprofilaxia du rante a gra vi-
dez e o par to que re duz o ris co de trans missão ma ter-
no-infantil para menos de 2%.

Mesmo nos es tados em que a im plementação
de ações des sa na tureza está mais adi antada, elas
não têm tido a co bertura su ficiente. Em ge ral, apenas
poucos ser viços nas ca pitais e gran des ci dades exe -
cutam ações de pre venção da transmissão ma ter-
no-infantil da in fecção pelo HIV.

Como re sultado, ocorre, ainda, em nos so País,
um gran de nú mero de ca sos de transmissão ma ter-
no-infantil da in fecção pelo HIV.

Nesse con texto, de senrola-se um ou tro dra ma
social.

Uma vez que o ale itamento ma terno au menta o
risco de trans missão da in fecção pelo HIV da mãe in -
fectada para o fi lho, o Mi nistério da Sa úde e os or ga-
nismos su pranacionais de sa úde re comendam que
as mães HIV po sitivo se jam acon selhadas a não
amamentarem seus fi lhos. Alguns es pecialistas vão
mais lon ge: re comendam que a lac tação seja su primi-
da por me dicamentos.

Ora, como a epi demia, no País, cres ce prin cipal-
mente en tre as ca madas mais po bres da po pulação,
uma gran de par te das mães de que tra ta o pro jeto de
lei não têm re cursos para com prar o le ite de que seus
bebês ne cessitam. Assim como ocor re no caso do
acesso aos me dicamentos an tiretrovirais, o aces so
dessas mães ao le ite em pó de veria ser uni versal e
gratuito. Ou, pelo me nos, de veriam as au toridades sa -
nitárias dis ponibilizá-lo àque las mães sem re cursos.

O cres cente nú mero de pes soas afe tadas por
esse pro blema, o ele vado pre ço dos le ites em pó ma ter-
nizados – que os tor na pro ibitivos para lar gas par celas
de nos sa po pulação – e as ava liações da exitosa ex pe-
riência bra sileira que, com a uni versalização da as sis-
tência far macêutica para os por tadores do HIV e do en-
tes de Aids, de monstraram a vi abilidade des sa es traté-
gia e re sultados po sitivos, in clusive com re dução de
gastos pú blicos com in ternação e com me dicamentos,
são fa tos que nos le vam a fa zer essa pro posição.

Sala das Ses sões, 20 de agosto de 2002. – Se -
nador Mauro Mi randa.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996

Dispõe so bre a dis tribuição gra tuita
de me dicamentos aos por tadores do HIV
e do entes de AIDS.

O Pre sidente da Re pública,
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
Art. 1º Os por tadoras do HIV (ví rus da imu node-

ficiência hu mana) e do entes de AIDS (Sín drome da
Imunodeficiência Adqui rida) re ceberão, gratuitamen -
te, do Sis tema Úni co de Sa úde, toda a me dicação ne -
cessária a seu tra tamento.

§ 1º O Poder Executivo, atra vés do Mi nistério da
Saúde, pa dronizará os me dicamentos a se rem uti liza -
dos em cada es tágio evolutivo da in fecção e da do en -
ça, com vis tas a ori entar a aquisição dos mes mos pe -
los ges tores do Sis tema Úni co de Sa úde.

§ 2º A pa dronização de te rapias de verá ser re -
vista e re publicada anu almente, ou sempre que se fi -
zer ne cessário, para se ade quar ao co nhecimento ci -
entífico atu alizado e à dis ponibilidade de no vos me di -
camentos no mer cado.

Art. 2º As des pesas de correntes da im plemen -
tação des ta lei se rão fi nanciadas com re cursos do or -
çamento da Se guridade So cial da União, dos Esta -
dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicípios, con forme
regulamento.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em con trário.
Brasília, 13 de no vembro de 1996; 175º da Inde -

pendência e 108º da Re pública. – Fernando Hen ri -
que Car doso – José Car los Se ixas.

(À Co missão de Assun tos So ciais, em
decisão ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
projeto será pu blicado e re metido à Co missão com -
petente.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 
1º Se cretário em exercício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 487, DE 2002

Requeiro, nos ter mos dos ar tigos 218 e 221 do
Regimento Inter no do Se nado Fe deral, e de acor do
com as tra dições da Casa, as se guintes ho menagens
pelo fa lecimento da Sra. Con suelo Nas ser:

a) in serção em ata de um voto de pro fundo pe sar;
b) apre sentação de condolências à fa mília.
É com imen so sen timento de pe sar que co muni-

camos ao Ple nário des ta Casa o fa lecimento em Go -
iânia, no iní cio da tarde de hoje, da jor nalista e ad vo-
gada Con suelo Nas ser, 64 anos, fi lha do ex-deputa-
do, ex-se nador e ex-mi nistro da Justiça, Alfre do Nas -
ser. Uma das mu lheres mais bri lhantes da sua ge ra-
ção, Con suelo Nas ser mar cou época co mandando,
ao lado do ex-ma rido e tam bém jor nalista Ba tista
Custódio, as re dações dos mais im portantes ve ículos
de co municação do Esta do, en tre os quais des ta-
cam-se o Diário da Ma nhã, Fo lha de Go iás e a Re -
vista Pre sença.

Desde o fi nal da dé cada de 80, Con suelo Nas ser
passou a de dicar-se ao trabalho vo luntário para pre ser-
vação dos di reitos da mu lher. Co mandou pessoalmente
a im plantação e ex pansão do Cen tro de Va lorização da
Mulher (CEVAM) em Go iás, do qual era pre sidente, e
ainda con solidou a Casa-Abri go, uma unidade de aten -
dimento a mu lheres e cri anças ví timas da vi olência
masculina. Atualmente, a Casa-Abri go do Ce vam aten -
de 98 mu lheres e cri anças gra ças às do ações da so cie-
dade em ge ral e também de con vênios es tabelecidos
com o po der pú blico fe deral, es tadual e mu nicipal. Em
função desse tra balho, a Casa-Abrigo foi ava liada pela
Embaixada Ame ricana como a ma ior e mais bem pre -
parada de toda a Amé rica La tina.

Além dos três fi lhos le gítimos – Jú lio, Fá bio e Ta -
nila, Consuelo Nas ser ado tou ou tras qua tro crianças
– Lu ciana, Sér gio, Mô nica e Jor ge – e aju dou na cria-
ção de mais 20 pes soas, tornando-se uma le gítima
“mãe das cri anças de samparadas em Go iás”, uma
forma ca rinhosa como era cha mada pe las pes soas
que a co nheciam e acom panhavam seu tra balho dis -
creto e so lidário.

É pelo belo exem plo de profissional competente,
muitas ve zes à fren te do seu tem po, por isso mes mo
polêmica e in compreendida por al guns, mas aci ma de 
tudo pelo co ração sem pre aber to para aten der aos
que dela se apro ximavam, que nós, os três Se nado-
res por Go iás, apresentamos esse re querimento de
pesar pelo fa lecimento da jor nalista e ad vogada Con -
suelo Nas ser, um nome que en riquece e sem pre tra rá
dignidade e or gulho ao povo go iano.

Mauro Mi randa, (PMDB-GO),  Ma guito Vi lela
(PMDB-GO), Iris Re zende (PMDB-GO)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A 
Mesa fará che gar à fa mília en lutada o voto de pe sar.

Sobre a mesa, pro jetos que se rão li dos pelo Srº
1º Se cretário em exer cício, Se nador Ma guito Vi lala.

São li dos os se guintes:
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 488, DE 2002

Ao Se nhor Mi nistro de Esta do da
Justiça, so bre diárias e pas sagens a Pro-
curadores da Re pública.

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos dos arts. 5º, § 2º, da Cons tituição

Federal, e 216 do Regimento Inter no do Se nado Fe -
deral, re queiro que a Mesa en caminhe ao Se nhor Mi -
nistro de Esta do da Jus tiça as se guintes in formações:

1 – De ju lho de 2001 a 4 de abril de 2002, quan -
tas diárias e pas sagens fo ram fornecidas aos Pro cu-
radores José Roberto Fi gueiredo San toro e Má rio Lú -
cio Ave lar, ro teiros e va lores?

2 – Qual a mo tivação fun cional, di zendo dos fa -
tos es pecíficos que mo tivaram seus des locamentos?

3 – Qu ais as Ordens de Ser viço que fo ram da -
das e os res pectivos do cumentos ar quivados nas áre -
as ju diciária e fi nanceira da Pro curadoria-Geral da
República?

4 – Se os pro curadores José Ro berto Fi gueire-
do San toro e Má rio Lú cio Avelar fo ram co locados nes -
tes 5 úl timos anos à dis posição do Mi nistério da Sa ú -
de, qua is as fun ções que exer ceram e que tra balhos
realizaram?

5 – Se os pro curadores José Ro berto Fi gueire -
do San toro e Má rio Lú cio Avelar, es tiveram no Estado
do Ma ranhão, nos meses de ju lho e agosto do cor ren-
te ano, em que da tas, quais os mo tivos des sas vi a -
gens e qua is as Ordens de Ser viço que as au toriza-
ram.

Brasília,  20 de agos to de 2002. – Se nador Bello
Parga.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – O 
requerimento lido será des pachado à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ciso III do art. 216 do Re gimento
Interno.

Sobre a mesa, pro jetos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cretário em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI Nº 50, DE 2002 – CN

Abre ao Orça mento Fis cal da União,
em fa vor do Mi nistério dos Trans portes,
crédito es pecial no va lor de R$8.000.000,00. 
para os fins que es pecifica.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça mento Fis cal da

União (Lei nº 10.407, de 10 de ja neiro de 2002), em

favor do Mi nistério dos Trans portes. cré dito es pecial
no va lor de R$8.000.000,00 (oito mi lhões de re ais),
para aten der à pro gramação cons tante do Ane xo I
desta Lei.

Art. 2º Os re cursos ne cessários à exe cução do
disposto no art. 1º de correrão de anulação par cial de
dotação or çamentária, con forme in dicado no Ane xo II 
desta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Brasília.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Estima a re ceita e fixa a des pesa da
União para o exer cício fi nanceiro de 2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Nor mas Ge rais de Di reito Fi -
nanceiro para ela boração e con trole dos or -
çamentos e ba lanços da União, dos Esta -
dos, dos Mu nicípios e do Dis trito Fe deral..

Art. 43. A aber tura dos cré ditos su plementares e
especiais de pende da exis tência de re cursos dis poníve-
is para ocor rer a despesa e será pre cedida de ex posi -
ção jus tificativa. (Veto re jeitado no DO de 3-6-1964)

§ 1º Con sideram-se re cursos para o fim des te
artigo, des de que não com prometidos: (Veto re jeita -
do no DO de 03-6-1964)

I – o su perávit fi nanceiro apu ra do em ba lanço
patrimonial do exer cício an terior; (Veto re jeitado no
DO de 3-6-1964)

II – os pro venientes de ex cesso de ar recadação;
(Veto re jeitado no DO 3-6-1964)

III – os re sultantes de anu lação par cial ou to tal de
dotações or çamentárias ou de cré ditos adicionais, au to-
rizados em Lei; (Veto re jeitado no DO de 3-6-1964)

(À Co missão Mis ta de Pla nos, Orça -
mentos Pú blicos e Fis calização.)

PROJETO DE LEI Nº 51, DE 2002-CN

Abre ao Orça mento Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nistério dos Trans portes,
crédito su plementar no va lor de
R$5.600.000,00, para re forço de do tação
orçamentária consignada no vi gente or -
çamento.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça mento Fis cal da

União (Lei nº 10.407, de 10 de ja neiro de 2002), em
favor do Mi nistério dos Transportes, crédito su ple-
mentar no va lor de R$5.600.000.00 (cin co mi lhões e
seiscentos mil re ais), para aten der à programação
constante do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cursos ne cessários à exe cução do
disposto no art. 1º de correrão da anu lação de do ta -
ção or çamentária, conforme in dicado no Ane xo II
desta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Estima a re ceita e fixa a des pesa da
Unido para o exercício fi nanceiro de 2002.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Ge rais de Di reito Fi -
nanceiro para ela boração e con trole dos or -
çamentos e ba lanços da União, dos Esta -
dos, dos Mu nicípios e do Dis trito Fe deral.

Art. 43. A abertura dos cré ditos su plementares e 
especiais de pende da exis tência de re cursos disponí-
veis para ocor rer a despesa e será pre cedida de ex -
posição justificativa. (Veto re jeitado no DO. 3-6-1964)
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§ 1º Con sideram-se re cursos para o fim des te
artigo, des de que não com prometidos: (Veto re jeitado
no DO. 3-6-1964)

I – o su perávit fi nanceiro apu ra do em ba lanço
patrimonial do exer cício an terior; (Veto re jeitado no
DO. 3-6-1964)

II – os pro venientes de ex cesso de ar recada-
ção; (Veto re jeitado no DO. 3-6-1964) 

III – os re sultantes de anu lação par cial ou to tal
de do tações or çamentárias ou de cré ditos adiciona -
is, au torizados em Lei; (Veto re jeitado no DO.
3-6-1964)
....................................................................................

(A Co missão Mis ta de Pla nos, Orça -
mentos  Pú blicos e Fis calização.)

PROJETO DE LEI Nº 52,  DE 2002 – CN

Abre aos Orça mentos Fiscal e da
Seguridade So cial da União, em fa vor da
Presidência da Re pública e do Mi nistério
da Inte gração Na cional, cré dito su ple-
mentar no va lor glo bal de
R$15.030.387,00, para re forço de do ta-
ções or çamentárias con signadas no vi -
gente or çamento.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica aber to aos Orça mentos Fis cal e da 
Seguridade So cial da União (Lei nº 10.407. de 10 de 
janeiro de 2002), em fa vor da Presidência da Re pú -
blica e do Mi nistério da Integração Na cional cré dito
suplementar no va lor glo bal de R$15.030.387,00
(quinze mi lhões, trin ta mil, tre zentos e oi tenta e sete
reais), para aten der à programação constante do
Anexo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cursos ne cessários à exe cução do 
disposto no art. 1º de correrão da anu lação de do ta -
ções or çamentárias, con forme in dicado no Ane xo II
desta Lei, sen do R$510.000.00 (qui nhentos e dez
mil re ais) da Re serva de Con tingência.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Brasília.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10  DE JANEIRO DE 2002

Estatui a re ceita e fixa a des pesa da
União para o exer cício fi nanceiro de 2002.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Nor mas Ge rais de Di reito Fi -
nanceiro para ela boração e con trole dos or -
çamentos e ba lanços da União, dos Esta -
dos, dos Mu nicípios e do Dis trito Fe deral.

Art. 43. A aber tura dos cré ditos su plementares e 
especiais de pende da exis tência de re cursos dis poní -
veis para ocor rer a des pesa e será pre cedida de ex -
posição jus tificativa. (Veto re jeitado no DO. 3-6-1964)

§ 1º Con sideram-se re cursos para o fim des te
artigo, des de que não com prometidos: (Veto re jeitado
no DO. 3-6-1964)

I – o su perávit fi nanceiro apu ra do em ba lanço
patrimonial do exer cício an terior; (Veto re jeitado no
DO. 3-6-1964)

II – os pro venientes de ex cesso de ar recadação;
(Veto re jeitado no DO. 3-6-1964)

III – os re sultantes de anu lação par cial ou to tal
de do tações or çamentárias ou de cré ditos adi cionais,
autorizados em Lei; (Veto re jeitado no DO. 3-6-1964)

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

(À Co missão Mis ta de Pla nos, Orça -
mentos Pú blicos e Fis calização.)

PROJETO DE LEI Nº 53, DE 2002-CN.

Abre aos Orça mentos Fiscal e da
Seguridade So cial da União, em fa vor do

Ministério dos Trans portes, crédito su -
plementar no va lor de R$677.683.990,00,
para re forço de do tações or çamentárias
consignadas no vi gente or çamento.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica aber to aos Orça mentos Fiscal e da
Seguridade So cial da União (Lei nº 10.407, de 10 de
janeiro de 2002), em fa vor do Mi nistério dos Trans por-
tes, cré dito su plementar no va lor de
R$677.683.990,00 (se iscentos e se tenta e sete mi -
lhões, se iscentos e oi tenta e três mil, no vecentos e
noventa re ais), para aten der à programação cons tan-
te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cursos ne cessários à exe cução do
disposto no art. 1º de correrão de:

I – in corporação de su perávit apurado no Ba lan-
ço Pa trimonial do exer cício de 2001 no va lor de
R$3.625.533,00 (três mi lhões, se iscentos e vin te e
cinco mil, qui nhentos e trin ta e três re ais), sendo:

a) R$3.177.883,00 (três mi lhões, cen to e se ten-
ta e sete mil, oi tocentos e oi tenta e três re ais) da
Empresa de Trens Urba nos de Porto Ale gre S/A.; e

b) R$447.650,00 (qua trocentos e quarenta e
sete mil, se iscentos e cinqüenta re ais) da VALEC –
Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.

II – anu lação de do tações or çamentárias, no va lor
de R$602.457.809,00 (se iscentos e dois mi lhões, qua -
trocentos e cin qüenta e sete mil, oi tocentos e nove re a-
is), con forme in dicado no Ane xo II des ta Lei; e

III – in corporação de re cursos de ope rações de
crédito ex ternas, no mon tante de R$71.600.648,00
(setenta e um mi lhões, se iscentos mil, seiscentos e
quarenta e oito re ais).

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Brasília,
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Nor mas Ge rais de Di reito Fi -
nanceiro para ela boração e con trole dos or -
çamentos e ba lanços da União, dos Esta -
dos, dos Mu nicípios e do Dis trito Fe deral.

Art. 43. A aber tura dos cré ditos su plementares e 
especiais de pende da exis tência de re cursos dis poní -
veis para ocor rer a des pesa e será pre cedida de ex -
posição jus tificativa. (Veto re jeitado no DO. 3-6-1964)

§ 1º Con sideram-se re cursos para o fim des te
artigo, des de que não com prometidos: (Veto re jeitado
no DO. 3-6-1964)

I – o su perávit fi nanceiro apu ra do em ba lanço
patrimonial do exer cício an terior; (Veto re jeitado no
DO. 3-6-1964)

II – os pro venientes de ex cesso de ar recadação;
(Veto re jeitado no DO. 3-6-1964)

III – os re sultantes de anu lação par cial ou to tal
de do tações or çamentárias ou de cré ditos adi cionais,
autorizados em Lei; (Veto re jeitado no DO. 3-6-1964).

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

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dispõe so bre as di retrizes para a
elaboração da lei or çamentária de 2002 e
dá ou tras providências.

Art. 83. O Tri bunal de Con tas da União en viará à
Comissão Mis ta Per manente pre vista no ./../Cons titu-
icao/Constituiçao.htm – art166§1, até 30 dias após o
encaminhamento da pro posta or çamentária pelo Po -
der Exe cutivo, in formações re centes so bre a execu -

ção fí sico-financeira das obras cons tantes dos or ça-
mentos fis cal, da se guridade so cial e de in vestimento,
inclusive em meio mag nético.

§ 7º A lei or çamentária anual po derá con templar
subtítulos re lativos a obras com in dícios de ir regularida-
des gra ves in formados pelo Tri bunal, per manecendo a
execução dos con tratos, convênios, parcelas ou subtre-
chos em que fo ram iden tificados os in dícios con diciona-
da à ado ção de me didas sa neadoras pelo ór gão res-
ponsável, su jeitas à prévia de liberação do Con gresso
Nacional e da Co missão re ferida no caput.

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

(A Co missão Lista de Pla nos Orça -
mentos Pú blicos e Fis calização.)

PROJETO DE LEI Nº 54, DE 2002 – CN

Altera pro gramas do Pla no Plu rianu-
al para o pe ríodo 2000-2003. 

O Con gresso Na cional decreta:

Art. 1º O Pla no Plu rianual para o qua driênio
2000/2003, apro vado pela Lei nº 9.989. de 21 de ju lho
de 2000. pas sa a in corporar as al terações cons tantes
desta Lei.

Art. 2º Fica in cluído, no Ane xo II da Lei nº 9.989.
de 2000, o pro grama cons tante do Ane xo I a esta Lei,
por des membramento do Pro grama 0221 – Qu alida-
de e Fo mento ao Trans porte Aqua viário.

Art. 3º Ficam al teradas as de nominações e ob je-
tivos dos pro gramas cons tantes do Ane xo II da Lei nº
9.989. de 2000, na for ma do Ane xo II a esta Lei.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Brasília.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000(*)

Dispõe so bre o Plano Plu rianual
para o período de 2000/2003.

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

(A Co missão Mis ta de Pla nos, Orça -
mentos Pú blicos e Fis calização).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – Os 
projetos que aca bam de ser li dos vão à Co missão Mis -
ta de Pla nos, Orça mentos Pú blicos e Fis calização.

Nos ter mos da Re solução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência es tabelece os se guintes ca lendários
para tra mitação dos Projetos:

Projetos de Lei nºs 50 a 53, de 2002-CN

Até 25-8 Pu blicação e dis tribuição de avulsos;
Até 2-9 Pra zo fi nal para apre sentação de emen das;
Até 7-9 Pu blicação e dis tribuição de avul sos das

emendas;
Até 17-9 Enca minhamento do pa recer fi nal à

Mesa do Con gresso Na cional.

Projeto de Lei nº 54, de 2002-CN

Leitura: 20-8-2002 (SF)

Distribuição de avul sos:                         25-8-2002

Realização de Au diências Pú blicas:                    8-9-2002

Apresentação de emendas:                        11-9-2002

Publicação das emen das:                        16-9-2002

Apresentação, Pu blicação, Distribuição e 

Votação do Pa recer:                   2-10-2002
Encaminhamento do pa recer à Mesa:           09-10-2002

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que o Se nhor
Presidente da Re pública ado tou, em 13 de agos to
de 2002 e pu blicou no dia 14 do mes mo mês e ano,
a Medida Pro visória nº 58, que “Exclui da ve dação
prevista no art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de se tembro
de 1997, as ações de tidas pela União no ca pital do
Banco do Bra sil S.A., e dá ou tras providências”.

De acor do com as in dicações das li deranças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re solução nº
1/2002-CN, fica as sim constituída a Co missão Mista
incumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES
Titulares Su plentes

PMDB
Renan Ca lheiros Gil vam Bor ges
Nabor Jú nior Mar luce Pin to

Gilberto Mes trinho Amir Lan do
Juvêncio da Fonseca Alber to Sil va

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

PFL

José Agri pino Ro meu Tuma
Francelino Pe reira  Le omar Qu intanilha

Bloco Opo sição (PT/PPS)

Eduardo Su plicy Emilia Fer nandes

PDT

Sebastião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Carlos Pa trocínio Arlin do Por to

*PL

José Alen car

*Designações fe itas nos ter mos da Re solução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Titulares Su plentes

PFL

Inocêncio Oli veira Mo roni Tor gan
Francisco Co elho          José Car los Fonseca Jú nior

PSDB

Jutahy Ju nior Anto nio Kan dir
Custódio Mat tos Chi co da Prin cesa

PMDB

Geddel Vi eira Lima Da mião Fe liciano
Albérico Fi lho Freire Jú nior

PT

João Pa ulo Adão Pret to

PPB

Odelmo Leão Ger son Pe res

PTB

Roberto Jef ferson Fer nando Gon çalves
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Bloco (PDT/PPS)

Miro Te ixeira Ri cardo Fer raço

Bloco (PL/PSL)

Valdemar Cos ta Neto Bis po Ro drigues

Bloco (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme ida Ha roldo Lima

*PHS

Roberto Argen ta

** §7º do art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação dada pelo art. 1º da Emen da

Constitucional nº 32, de 2001: “Pro rogar-se-á uma úni ca vez por igual pe ríodo a vi gên-

cia de me dida pro visória que, no pra zo de se senta dias, con tado de sua pu blicação,

não ti ver a sua vo tação en cerrada nas duas Ca sas do Congresso Na cional.”

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN, 
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi -
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO: 14-8-2002
– De signação da Co missão: 20-8-2002
– Insta lação da Co missão: 21-8-2002
– Emen das: até 20-8-2002 (7º dia da pu blica-

ção)
– Pra zo fi nal na Co missão: 14-8-2002 a

27-8-2002(14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 27-8-2002 
– Pra zo na CD: de 28-8-2002 a 10-9-2002(15º

ao 28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 10-9-2002
– Pra zo no SF: de 11-9-2002 a 24-9-2002 (42º

dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 24-9-2002
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 25-9 a 27-9-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par -

tir de:
28-9-2002 (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Congresso: 12-10-2002 ** (60

dias)
O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – A 

Presidência co munica ao Ple nário que o Se nhor Pre-
sidente da Re pública ado tou, em 15 de agos to de
2002 e pu blicou no dia 16 do mes mo mês e ano, a Me -
dida Pro vi sória nº 59, que “Dis põe so bre a utilização
das fon tes de re cursos existentes no Te souro Na cio -
nal no en cerramento do exer cício fi nanceiro de 2001,
e dá ou tras pro vidências”.

De acor do com as in dicações das li deranças e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re solução nº
1/2002-CN, fica as sim constituída a Co missão Mis ta
incumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES

Titulares Su plentes

PMDB

Renan Ca lheiros Gil vam Bor ges
Nabor Jú nior Mar luce Pin to
Gilberto Mes trinho Amir Lan do
Juvêncio da Fonseca Alber to Sil va

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

PFL

José Agri pino Ro meu Tuma
Francelino Pe reira    Le omar Qu intanilha

Bloco Opo sição (PT/PPS)

Eduardo Su plicy Emilia Fer nandes

PDT

Sebastião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Carlos Pa trocínio Arlin do Por to

*PSB

Ademir Andra de Pa ulo Har tung

DEPUTADOS

Titulares Su plentes

PFL

Inocêncio Oli veira Mo roni Tor gan
Francisco CoelhoJosé Carlos Fonseca Júnior

PSDB

Jutahy Ju nior Anto nio Kan dir
Custódio Mat tos Chi co da Prin cesa

PMDB

Geddel Vi eira Lima Da mião Fe liciano
Albérico Fi lho Freire Jú nior

PT
João Pa ulo1.Adão Pretto
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PPB

Odelmo Leão Ger son Pe res

PTB

Roberto Jef ferson Fer nando Gon çalves

Bloco (PDT/PPS)

Miro Te ixeira Ri cardo Fer raço

Bloco (PL/PSL)

Valdemar Cos ta Neto Bis po Ro drigues

Bloco (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme ida Ha roldo Lima

*PSDC

Fernando Zup po

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN, 
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi -
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO: 16-8-2002
– De signação da Co missão: 20-8-2002
– Insta lação da Co missão: 21-8-2002
– Emen das: até 22-8-2002 (7º dia da pu blica -

ção)
– Pra zo fi nal na Co missão: 16-8-2002 a

29-8-2002(14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 29-8-2002 
– Pra zo na CD: de 30-8-2002 a 12-9-2002(15º

ao 28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 12-9-2002
– Pra zo no SF: de 13-9-2002 a 26-9-2002 (42º

dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 26-9-2002
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 27-9 a 29-9-2002 (43º ao 45º dia)
-Regime de ur gência, obs truindo a pa uta a par tir

de: 30-9-2002 (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Congresso: 14-10-2002 ** (60

dias)

* Designações feitas nos ter mos da Re solução nº 2, de 2000-CN
** § 7º do art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação dada
pelo art. 1º da Emen da Cons titucional nº 32, de 2001: “Pror ro-
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe ríodo a vi gência de me dida
provisória que, no pra zo de ses senta dias, con tado de sua pu bli-
cação, não ti ver a sua vo tação en cerrada nas duas Ca sas do
Congresso Na cional”.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – A 
Presidên cia co munica ao Ple nário que o Se nhor Presi -

dente da Re pública ado tou em 16 de agos to de 2002 e
publicou no dia 19 do mes mo mês e ano a Medida Pro -
visória nº 61, que “Dis põe so bre a as sunção, pela
União, de res ponsabilidades ci vis pe rante ter ceiros no
caso de aten tados terroristas ou atos de guer ra con tra
aeronaves de em presas aé reas bra sileiras”.

De acor do com as in dicações das li deranças e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re solução nº
1/2002-CN, fica as sim constituída a Co missão Mis ta
incumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES

Titulares Su plentes

PMDB

Renan Ca lheiros Gil vam Bor ges
Nabor Jú nior Mar luce Pin to
Gilberto Mes trinho Amir Lan do
Juvêncio da Fonseca Alber to Sil va

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

PFL

José Agri pino Ro meu Tuma
Francelino Pe reira Le omar Qu intanilha

Bloco Opo sição (PT/PPS)

Eduardo Su plicy Emilia Fer nandes

PDT

Sebastião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Carlos Pa trocínio Arlin do Por to
*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Titulares Su plentes

PFL

Inocêncio Oli veira Mo roni Tor gan
Francisco CoelhoJosé Carlos Fonseca Júnior

PSDB

Jutahy Ju nior Anto nio Kan dir
Custódio Mat tos Chi co da Prin cesa
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PMDB

Geddel Vi eira Lima Da mião Fe liciano
Albérico Fi lho Freire Jú nior

PT
João Pa ulo Adão Pret to

PPB
Odelmo Leão Ger son Pe res

PTB

Roberto Jef ferson Fer nando Gon çalves

Bloco (PDT/PPS)

Miro Te ixeira Ri cardo Fer raço

Bloco (PL/PSL)

Valdemar Cos ta Neto Bis po Ro drigues

Bloco (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme ida Ha roldo Lima

*PST

Cabo Jú lio Eber Sil va

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN,
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi -
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO: 19-8-2002
– De signação da Co missão: 20-8-2002
– Insta lação da Co missão: 21-8-2002
– Emen das: até 25-8-2002 (7º dia da pu blicação)
– Pra zo fi nal na Co missão: 19-8-2002 a

1º-9-2002(14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 1º-9-2002 
– Pra zo na CD: de 2-9-2002 a 15-9-2002(15º ao

28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 15-9-2002
– Pra zo no SF: de 16-9-2002 a 29-9-2002 (42º dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 29-9-2002
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 30-9 a 2-10-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par -

tir de: 3-10-2002 (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Con gresso: 17-10-2002 ** (60 dias)

* De signações fe itas nos ter mos da Re solução nº 2, de 2000-CN
** § 7º do art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação dada
pelo art. 1º da Emen da Cons titucional nº 32, de 2001: “Pror ro-
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe ríodo a vi gência de me dida
provisória que, no pra zo de ses senta dias, con tado de sua pu bli-
cação, não ti ver a sua vo tação en cerrada nas duas Ca sas do
Congresso Na cional”.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que se es go-
tou, no úl timo dia 7, o pra zo pre visto no art. 91, § 3º, 
do Re gimento Inter no, sem que te nha sido in terpos-
to re curso no sen tido da apre ciação, pelo Ple nário,
das se guintes ma térias:

– Projeto de Lei do Se nado nº 593, de 1999,
de au toria do Se nador Ade mir Andrade, que modifi-
ca os arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, que “dis põe so bre o Esta tuto da Cri ança e
do Ado lescente e dá ou tras providências”;

– Projeto de Lei do Se nado nº 45, de 2001, de
autoria da Se nadora Ma rina Sil va, que concede anis -
tia post mor tem a João Cân dido Fe lisberto, lí der da
chamada Re volta da Chi bata e aos de mais par tici-
pantes;

– Projeto de Lei do Se nado nº 214, de 2001,
de au toria do Se nador Mo zarildo Ca valcanti, que al-
tera o nome do Ae roporto Inter nacional de Boa Vis -
ta;

– Projeto de Lei do Se nado nº 230, de 2001,
de au toria do Se nador Re nan Ca lheiros, que altera
a Con solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
autorizar o não-com parecimento ao ser viço, sem
prejuízo do sa lário, para a pro cura de pa rente de sa-
parecido;

– Projeto de Lei do Se nado nº 17, de 2002,
de au toria do Se nador Ro mero Jucá, que altera a
Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973, que apro -
va o Pla no Na cional de Vi ação, de modo a in cluir, na 
Relação Des critiva das Ro dovias do Sis tema Ro do-
viário Fe deral, a ro dovia que especifica, sob a de sig-
nação de BR-438;

– Projeto de Lei do Se nado nº 18, de 2002,
de au toria do Se nador Ro mero Jucá, que altera a
Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973, que apro -
va o Pla no Na cional de Vi ação, de modo a in cluir, na 
Relação Des critiva das Ro dovias do Sis tema Ro do-
viário Fe deral, a ro dovia que especifica, sob a de sig-
nação de BR-439;

– Projeto de Lei do Se nado nº 19, de 2002,
de au toria do Se nador Ro mero Jucá, que altera a
Lei nº 5.917, de 10 de se tembro de 1973, que apro -
va o Pla no Na cional de Vi ação, de modo a in cluir, na 
Relação Des critiva das Ro dovias do Sis tema Ro do-
viário Fe deral, a ro dovia que especifica, sob a de sig-
nação de BR-440;
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– Projeto de Lei do Se nado nº 51, de 2002,
de au toria do Se nador Ma guito Vi lela, que altera a
Lei nº 1.521, de 26 de de zembro de 1951, para ti pifi -
car como cri me a ex ploração de con curso de sor tei-
os de nú meros ou ou tros sím bolos, para a ob tenção
de prê mios em di nheiro ou bens de qual quer na ture -
za, au toriza a ex ploração in direta do ser viço de lo te-
ria, me diante pro cedimento li citatório, e re voga os
arts. 50 a 58 do De creto-Lei nº 3.688, de 3 de ou tu-
bro de 1941;

– Projeto de Lei do Se nado nº 73, de 2002,
de au toria do Se nador Ca sildo Mal daner, que decla-
ra o Mu nicípio de Ca pinzal, no Esta do de San ta Ca -
tarina, Ca pital Bra sileira do Ches ter;

– Projeto de Lei do Se nado nº 139, de 2002,
de au toria do Se nador Ri cardo San tos, que altera a
Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de dis por
sobre a si tuação de es crituras pú blicas an tigas, ou -
torgadas a ad quirentes de imó veis con ceituados
como ter renos de ma rinha e seus acres cidos, bem
ainda de imó veis cons truídos so bre acres cidos de
marinha, nas condições que especifica; e

– Projeto de Lei do Se nado nº 152, de 2002,
de au toria do Se nador Chi co Sar tori, que dispõe so -
bre a cri ação do Dia Na cional do Pe cuarista e dá
outras providências.

Tendo sido apre ciados ter minativamente pe las
Comissões de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, de
Educação, de Assuntos So ciais e de Ser viços de
Infra-Estrutura, os Pro jetos apro vados vão à Câ mara
dos De putados.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Encerrou-se no úl timo dia 12 do cor rente o pra zo para 
apresentação de emen das ao Pro jeto de Lei do Se na-
do nº 145, de 2000, de au toria do Se nador Car los Pa -
trocínio, que re voga dis positivos das Leis nº 8.245, de
18 de ou tubro de 1991, e da Lei nº 9.009, de 29 de
março de 1990 (tra mitando em con junto com o Pro je -
to de Lei do Se nado nº 370, de 1999).

À ma téria foi apre sentada uma emen da, que
vai ao exa me da Co missão de Constituição, Jus tiça
e Ci dadania.

É a se guinte a emen da re cebida:

EMENDA (DE PLENÁRIO),
 OFERECIDA AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 145, DE 2000,

Que revoga dis positivos das Leis nº
8.245, de 18 de ou tubro de 1991, e da Lei
nº 8009, de 29 de mar ço de 1990.

EMENDA nº 1 Plen

Dê-se ao art. 1º do pro jeto a re dação aba ixo:

“Art. 1º O in ciso VII do art. 3º da Lei nº 8.009,
de 29 de mar ço de 1990, pas sa a vi gorar com a se -
guinte re dação:

“VII – por obri gação de corrente de
contrato de lo cação ou pac to aces sório à lo -
cação, as sumida por lo cador, por lo catário
ou por fi ador, in clusive nas hi póteses pre vis-
tas nos arts. 46, § 1º, e 56, pa rágrafo úni co,
da Lei nº 8.245, de 18 de ou tubro de 1991.“

Justificação

Findo o pra zo ori ginalmente ajus tado para a lo -
cação, os in quilinos defrontam-se com ter rível an gús-
tia, dada a dú vida atu almente exis tente acer ca da vi -
gência da ga rantia ofe recida para a lo cação.

Tais dú vidas acar retam, em todo o Bra sil, a res-
cisão de con tratos de lo cação, ou, ao me nos, a tor-
mentosa bus ca pe los lo catários, de no vas ga rantias
que per mitam a pror rogação da lo cação.

Surge des sa si tuação a ne cessidade, re iterada
por in quilinos de todo o País, de ga rantir-se a per feita
validade dos con tratos de lo cação, evi tando-se, as sim,
constrangimentos e abalos na mo radia da po pulação.

Sala das Ses sões, 12 de agos to de 2002. –
Senador Tasso Ro sado.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que in deferiu,
por não se en quadrar nos dispositivos re gimentais,
recurso in terposto no sen tido de que seja sub metido
ao Ple nário o Pro jeto de Lei do Se nado nº 130, de
2001, de au toria do Se nador Mo zarildo Ca valcanti,
que dis põe so bre o Adi cional Ta rifário Para Li nhas
Aéreas Re gionais Su plementadas.

Tendo sido apre ciado ter minativamente pela
Comissão de Ser viços de Infra-Estrutura, o Pro jeto,
aprovado, vai à Câ mara dos De putados.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que re cebeu o
Recurso nº 13, de 2002, in terposto no pra zo re gi-
mental, no sen tido de que seja sub metido ao Ple ná-
rio o Pro jeto de Lei do Se nado nº 110, de 2002, de
autoria do Se nador Luiz Otá vio, que acres centa alí -
nea ao in ciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja -
neiro de 1995, que dis põe so bre o Serviço de TV a
Cabo, para in cluir ca nal re servado ao Co mando do
Exército Bra sileiro.
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A ma téria fi cará pe rante a Mesa du rante cin co dias 
úteis, para re cebimento de emen das, de acordo com o
disposto no art. 235, II, “c”, do Re gimento Inter no.

É o se guinte o re curso re cebido:

RECURSO N.º 13, DE 2002

Nos ter mos do dis posto nos §§ 3º e 4º, do ar tigo
91 do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral, combi -
nado com o ar tigo 58, § 2º, I da Cons tituição Fe deral,
interpomos re curso para que o Pro jeto de Lei do Se -
nado n.º 110, de 2002, de au toria do Se nador Luiz
Otávio, que “Acrescenta alí nea ao in ciso I do ar tigo 23 
da Lei nº 8.977, de 6 de ja neiro de 1995, que dis põe
sobre o Serviço de TV a Cabo, para in cluir ca nal re -
servado ao Co mando do Exér cito Bra sileiro” seja
apreciado pelo Ple nário desta Casa.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2002. – Anto -
nio Car los Jú nior – Ro mero Jucá – Wal deck Orné las
– Ney Su assuna – Ro berto Sa turnino – Edu ardo Su -
plicy – Adir Gen til – Ju vêncio da Fonseca – Anto nio
Carlos Va ladares – Fernando Ri beiro.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que o Projeto
de Lei do Se nado nº 110, de 2002, cujo pa recer foi
lido an teriormente, fi cará so bre a mesa pelo pra zo
de cin co dias úte is, con tados a partir do dia 07 de
outubro vin douro, a fim de re ceber emen das, na for -
ma do dis posto no Re gimento Inter no do Se nado
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que a Medida
Provisória nº 60, de 2002, que “Abre, em fa vor de
Encargos Fi nanceiros da União, cré dito ex traordiná -
rio no va lor de R$ 7.000.000.000,00 (sete bi lhões de 
reais), para os fins que es pecifica”, será en caminha-
da, nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re solução nº 1,
de 2001-CN, e do § 6º do art. 2º da Re solução nº 1,
de 2002-CN, à Co missão Mis ta de Pla nos, Orça -
mentos Pú blicos e Fis calização, após o tér mino do
prazo para re cebimento de emen das.

Fica es tabelecido o se guinte ca lendário de tra -
mitação:

MPV Nº 60

Publicação no DO     16-8-2002 
Emendas      Até 22-8-2002
                                                 (7º dia da pu blicação)
Prazo final Comissão 16-8-2002 a 29-8-2002 (14º dia)
Remessa do Pro cesso à CD   29-8-2002

Prazo na CD      de 30-8 a 12-9-2002
                                                (15º ao 28º dia)
Recebimento pre visto no SF  12-9-2002
Prazo no SF     13-9 a 26-9-2002
                                                (42º dia)
Se mo dificado, de volução à CD 26-9-2002
Prazo para apre ciação das mo dificações
do SF, pela CD    27-9 a 29-9-2002
                                             (43º ao 45º dia)
Regime de ur gência, obs truindo a
pauta a par tir de   30-9-2002 (46º dia)
Prazo fi nal no Congresso   14-10-2002 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência co munica ao Ple nário que se en cer-
rou, no dia 7 de agos to úl timo, o pra zo para apre -
sentação de emen das às se guintes ma térias:

– Projeto de Lei da Câ mara nº 11, de 1998
(nº 731/95, na Casa de ori gem), que regulamenta o
§ 1º do art. 213 da Cons tituição Fe deral (tramitando
em con junto com o Pro jeto de Lei do Se nado nº 59,
de 1999);

– Projeto de Lei da Câ mara nº 17, de 2002
(nº 259/99, na Casa de ori gem), que dispõe so bre a
obrigatoriedade da in clusão, no cur rículo ofi cial da
Rede de Ensi no, da te mática “His tória e Cultura
Afro-Brasileira” e dá ou tras pro vidências;

– Projeto de Lei da Câ mara nº 25, de 2002
(nº 2.966/2000, na Casa de ori gem), que denomina
“subestação Del fino Ara újo Ma cedo” a su bestação
de ener gia elétrica do Li nhão Nor te-Sul da Eletro-
norte si tuada no mu nicípio de Mi racema do To can-
tins, Esta do do To cantins;

– Projeto de Lei da Câ mara nº 46, de 2002
(nº 3.739/2000, na Casa de ori gem), que denomina
“Rodovia Mi nistro Alfredo Nas ser” a ro dovia BR-153, 
do Esta do do Pará até o Esta do do Rio Gran de do
Sul; e

– Projeto de Lei da Câ mara nº 56, de 2002
(nº 2.008/99, na Casa de ori gem), que dá de nomina-
ção à pon te ro doferroviária so bre o Rio Pa raná, que
liga os mu nicípios de Ru binéia-SP e Apa recida do
Taboado-MS.

Não ten do re cebido emen das, as ma térias se -
rão in cluídas na Ordem do Dia opor tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência re cebeu o Ofício nº S/20, de 2002 (nº 
4.559/2002, na ori gem), da Assem bléia Le gislativa
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do Esta do de São Pa ulo, en caminhando có pia do
Relatório Fi nal da Co missão Par lamentar de Inqué ri -
to, cons tituída na quela Casa le gislativa, com a fi nali-
dade de apu rar eventuais ir regularidades na dis tri-
buição, co mercialização e na qua lidade de com bus -
tíveis na quele Esta do.

A ma téria vai à Co missão de Cons tituição, Jus -
tiça e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A 
Presidência re cebeu do Tri bunal de Con tas da União
os se guintes Avi sos:

– nº 58, de 2002 (nº 2.237/2002, na ori gem),
de 7 do cor rente, en caminhando có pia da De cisão
nº 995/2002 – TCU (Ple nário), bem como dos res -
pectivos Re latório e Voto que a fun damentam, so bre
o exa me con solidado das au di torias re alizadas para
avaliar a apli cação dos re cursos do Fun def em 52
municípios dos Esta dos de Ala goas, Ba hia, Ce ará,
Maranhão, Pará, Pa raíba, Per nambuco e Pi auí que,
durante o exer cício de 2000, es tavam re cebendo
complementação da União (TC – 005.024/2001-1); e 

– nº 59, de 2002 (nº 2.264/2002, na ori gem),
de 7 do cor rente, en caminhando có pia da De cisão
nº 994/2002 – TCU (Ple nário), bem como dos res -
pectivos Re latório e Voto que a fun damentam, so bre
auditoria ope racional re alizada com o pro pósito de
verificar em que me dida a atu ação do Mi nistério da
Educação tem contribuído para as segurar a efi ciên-
cia e eco nomicidade na im plantação do Pro grama
de Me lhoria e Expan são do Ensino Mé dio – Promed
(TC – 008.556/2001-8).

As ma térias vão à Co missão de Fis calização e 
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – A 
Presidência re cebeu o Aviso nº 1.905/2002, na ori -
gem, do Tri bunal de Contas da União, en caminhando
cópia da De cisão nº 820/2002 – TCU (Ple nário), bem
como dos res pectivos Re latório e Voto que a fun da-
mentam, so bre au ditoria ope racional re alizada na Se -
cretaria dos Trans portes Aqua viários do Mi nistério
dos Trans portes, no pe ríodo de 22 a 26 de ou tubro de
2001, com o ob jetivo de le vantar in formações so bre
as con dições de fo mento à Ma rinha Mer cante (TC –
009.196/2001-6).

O ex pediente, anexado ao pro cessado do Avi so
nº 143, de 2000, vai às Co missões de Assuntos Eco -
nômicos, e de Fis calização e Con trole.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cretário em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

São li dos os se guintes:

Of. nº 309/02 – BP

Brasília, 8 de agosto de 2002

Senhor Presidente,
Tenho a honra de co municar a V. Exª que o Blo co

PL/PSL in dica o De putado Ju quinha (PL – GO), na qua -
lidade de ti tular, e o De putado Alces te Alme ida (PL –
RR), na qua lidade de su plente, em subs tituição aos an -
teriormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Mista des tinada a pro ferir pa recer à Me dida Pro visória
nº 57, de 2002, que “Au toriza a Cen trais Elé tricas Bra si-
leiras S.A. – ELETROBRÁS e a União a ad quirirem
ações da Com panhia Energética de Go iás – CELG para 
efeito de in clusão no Pro grama Na cional de De sestati-
zação – PND, e dá ou tras providencias”.

Sendo o que se apre senta para o mo mento, re i-
tero ao ilus tre Presidente meus pro testos, de ele vado
apreço e dis tinta con sideração.

Deputado Val demar  Costa Neto, Líder do Blo -
co PL/PSL.

OF. PSDB/I/Nº 922/2002

Brasília, 14 de agos to de 2002

Senhor Presidente,
Tenho a honra de in dicar a Vossa Exce lência os

Deputados Jo vair Aran tes e Pe dro Ca nedo, como
membros ti tulares e os De putados Anto nio Cam braia
e Da nilo de Cas tro, como mem bros su plentes da Co -
missão Mista Espe cial des tinada a ana lisar a Me dida
Provisória nº 57/02, que “Au toriza a Cen trais Elé tricas
Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS e a União a ad quiri-
rem ações da Com panhia Ener gética de Go iás –
CELG para efe ito de in clusão no Pro grama Na cional
de De sestatização – PND, e dá ou tras providências”,
em subs tituição aos an teriormente in dicados.

Atenciosamente, – De putado Jutahy Jú nior, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Serão fe itas as subs tituições so licitadas.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – O 
expediente lido vai à pu blicação e será ane xado ao
processado do Re querimento nº 127, de 1999.

As in formações e do cumentos so licitados fo ram
encaminhados ao re querente em 31 de maio de
2002, me diante o ofí cio SGM nº 242, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá -
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:

OFÍCIO Nº 25/2002/FBS/PR/AM

Manaus, 15 de maio de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente,
Cumprimento Vos sa Exce lência, opor tunidade

em que, no in teresse dá Re presentação COJUR nº
1.13.000.000384/2000-65 (em ane xo), que tra ta so -
bre a CPI do Ju diciário, in dago de V. Exª so bre a pos -
sibilidade da re messa di reta do ma terial de que se cu -
ida a esta Pro curadoria da Re pública no Ama zonas,
tendo em con sideração o ele vado cus to que re pre -
sentaria o des locamento de um ser vidor da PR/AM à
Brasília.

Renovo pro testo de apre ço e con sideração.
Felipe Bre tanha Sou za, Procurador da Re pú-

blica.

OF. 281-4/2000 – PRES 

Brasília, 27 de ou tubro de 2000

Excelentíssimo Se nhor Procurador Re gional
Eleitoral do Esta do do Ama zonas

Para os fins do dis posto no art. 58, § 3º, in fine,
da Cons tituição Fe deral, en caminho a V. Exª re lação
de do cumentos protocolados pe rante a Co missão
Parlamentar de Inqué rito cri ada pelo Re querimento
nº 118/99 – CPI do Ju diciário – cuja apre ciação foi jul-
gada da com petência des se ór gão, constituindo-se
nos do cumentos pro tocolados sob nºs 15680-99 e
16797-99.

Registro que a do cumentação per tinente es tará
à dis posição, no Se nado Fe deral, e po derá ser ma nu-
seada por ser vidor de vidamente qua lificado e ha bili-
tado por V.Exª, res peitadas as exi gências re lativas a
transferências de si gilo ban cário, fis cal e te lefônico
porventura exis tentes.

Cordiais Sa udações – Se nador Antô nio Car los
Magalhães, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 118, de 1999.

A do cumentação so licitada foi re metida à au tori-
dade re querente em 03 de ju nho de 2002, me diante o
Ofício SF nº 530, de 2002.

A esse res peito, a Pre sidência in forma que a do -
cumentação re lativa às de núncias a que se re fere o
expediente ora lido foi en caminhada à Pro curadoria
Regional Ele itoral do Estado do Ama zonas em 27 de
outubro de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O
ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 497, de 2000.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente em 31 de ju lho de 2002, me di-
ante o Ofí cio SF nº 859, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces -
sado do Re querimento nº 118, de 1999.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente em 21 de ju nho de 2002, me di-
ante o Ofí cio SF nº 658, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:

Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 21 16253 

    627AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     623AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16254 Qu ar ta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002628 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002624    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 497, de 2000.

A do cumentação so licitada foi en caminhada em
original, por em préstimo, à au toridade re querente em
20 de ju nho de 2002, me diante o Ofí cio SF nº 650, de
2002, e de verá ser de volvida a esta Casa tão logo se -

jam fe itas as apu rações de correntes do pro cedimento
administrativo ins taurado.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 118, de 1999.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente em 21 de ju nho de 2002, me di-
ante o Ofí cio SF nº 657, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces -
sado do Re querimento nº 497, de 2000.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente em 11 de ju nho de 2002, me di -
ante o Ofí cio SF nº 586, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces -
sado do Re querimento nº 118, de 1999.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente em 10 de ju lho de 2002, me di -
ante o Ofí cio SGM nº 303, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces -
sado do Re querimento nº 52-CN, de 1992.

A so licitação con ti da no re ferido ofí cio foi aten di -
da em 28 de ju nho de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 497, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá -
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:

Ofício GAB-1 SECM/E Nº 198/02

Brasília, 4 de ju lho de 2002

Senhor Pre sidente,
Solicito de Vos sa Exce lência a gen tileza de nos

fornecer da dos so bre a participação do ex-Deputado
Fernando Fre ire (PTN-RN) na CPI do Orça mento,
conforme pe dido que nos foi fe ito pelo pró prio de puta -

do, que hoje está no exer cício do Go verno do Rio
Grande do Nor te, O in teressado gos taria de ter aces -
so aos pa receres e ma nifestações fe itos àque la CPI,
como um dos re latores de signados pelo re lator-geral.

Atenciosamente, – De putado Severino Ca val-
canti, Primeiro-Secretário.

Ofício GAB-1 SECM/E Nº 191/02

Brasília, 28 de ju nho de 2002

Senhor Presidente,
De or dem, so licito de Vos sa Exce lência a gen ti-

leza de nos for necer da dos so bre a participação do
ex-Deputado Fer nando Fre ire (PTN-RN) na CPI do
Orçamento, conforme pe dido pelo pró prio de putado,
que hoje está no exer cício do Go verno do Rio Gran de
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do Nor te. O in teressado gos taria de ter aces so aos
pareceres e ma nifestações fe itos àque la CPI, como
um dos re latores de signados pelo re lator-geral.

Atenciosamente, – Iara Ara újo Alen car Ai res,
Chefe de Ga binete.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces -
sado do Re querimento nº 151-CN, de 1993.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente, em 04 de ju lho de 2002, me di-
ante o Ofí cio SF nº 849, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela,

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 497, de 2000.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente, em 15 de agos to de 2002, me -
diante o Ofí cio SF nº 925, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 23, de 2000-CN.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente, em 20 de de zembro de 2001
mediante o Ofí cio SF nº 1.807, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Ma guito Vi lela.

É lido o se guinte:

Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 21 16285 

    659AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     655AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Ofício lido vai à pu blicação e será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 497, de 2000.

A do cumentação so licitada foi en caminhada à
autoridade re querente em 19 de agos to de 2002, me -
diante o Ofí cio SF nº 930, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Nada mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai en cer-
rar os tra balhos.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Está en cerrada a ses são.

(Levanta-se a sessão às 15 ho ras e 52 mi nutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Barbalho) – Encer rada
a vo tação. Vo taram SIM 42 Srs. Se nadores; e NÃO, 24.

Houve 3 abs tenções.
Total de vo tos: 69

A emen da foi re jeitada.
A ma téria vai ao Arqui vo.

....................................................................................
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Ata da 105ª Ses são Não De liberativa
em 28 de agos to de 2002 

4ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 51ª Le gislatura

Presidência dos Srs. Mo zarildo Ca valcanti e Bel lo Par ga

(Inicia-se a ses são às 14 ho ras e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Havendo nú mero re gimental, de claro aber ta a ses são.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos os nos sos
trabalhos.

Sobre a mesa, pro jeto de lei re cebido da Câ ma-
ra dos De putados que será lido pelo Sr. 1º Se cretário
em exer cício, Se nador Bello Par ga.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 84, DE 2002

(Nº 4.514/01, na Casa de Ori gem)

Altera os in cisos I e II do art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, que
dispõem so bre a dis tribuição a Esta dos e 
Municípios da com pensação fi nanceira
pela ex ploração de re cur sos hí dricos
para fins de ge ração de energia elétrica,
acrescentando-se um pa rágrafo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Os in cisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.001,

de 13 de mar ço de 1990, pas sam a vi gorar com a se -
guinte re dação:

“Art. 1º ..................................................
I – vin te e cin co por cen to aos Esta dos;
II – ses senta e cin co por cen to aos

Municípios;
.....................................................“(NR)

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar -
ço de 1990, pas sa a vi gorar acres cido do se guinte
§ 4º, re numerando-se os pa rágrafos sub seqüentes:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 4º Dos royalties de vidos pela Usi na

de Ita ipu, o percentual a ser dis tribuído aos
Municípios de Foz do Igua çu, Itaipulândia e

Santa He lena é de ses senta por cen to, desti-
nando-se ao Mu nicípio de Gu aíra o acrés ci-
mo de quin ze por cen to re sultante da sub tra-
ção de cin co por cen to de cada um des ses
Municípios do per centual pre visto no in ciso II 
do caput, sem pre juízo do re cebimento in te-
gral, pelo Mu nicípio de Gu aíra, da com pen-
sação de finida no mes mo dis positivo.

.....................................................“(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.514, DE 2001

Altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13
de mar ço de 1990, re gulamentado pelo
Decreto Fe deral nº 1, de 11 de ja neiro de
1991, que tra ta da par cela per tencente
aos Esta dos e Mu nicípios, do pro duto da
“Compensação Fi nanceira dos Re cursos
Hídricos”, (CFRH), bem como o art. 29 da
Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de 2000;

O Con gresso Na cional:
Art. 1º Os in cisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.001,

de 13 de mar ço de 1990, con firmado pelo art. 54 de
Lei nº 9.433, de 8 de ja neiro de 1997 e art. 29 da Lei
nº 9.984 de 17 de ju lho de 2000, pas sa a vi gorar com
a se guinte re dação:

I – 25% (Vin te e cin co por cen to) aos Esta dos.
II – 65% (Ses senta e cin co por cen to) aos Mu ni-

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

blicação.

Justificação

Considerando, que os im pactos so ciais com a
queda do nú mero de em pregos e suas con seqüências
de pro dução e de semprego, oca sionado pe las áreas
alagadas pe los re servatórios das usi nas hi drelétricas,
recaem di retamente aos mu nicípios.
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Considerando, que o pro jeto apro vado na Câ -
mara e Se nado em 1989 (nº 7.990 de 28-12-89 re sul -
tando a lei), já con templava a pro posta em ques tão e
recebeu o vento pre sidencial na di visão dos per centu-
ais e foi com plementada pela Lei nº 8.001, na qual di -
vidiu os per centuais em 45% aos Esta dos; 45% aos
Municípios e 10% aos ór gãos da união; sen do es ses
percentuais tam bém con firmados pela Lei nº 9.984 de 
17 de ju lho de 2000, cri ação da A.N.A (Agên cia Na ci-
onal de Águas).

Considerando, que as leis su pra ci tadas, nº 7.990,
de 28-12-89 e nº 8.001, de 13-3-90, re gulamentam
também as com pensações fi nanceiras pela ex plora -
ção mi neral, no qual apre sentam a dis tribuição dos
percentuais, da mes ma for ma que pro pomos nes te
projeto, ou seja, 65% aos mu nicípios.

Considerando, que para os mu nicípios afe tados
pelos re servatórios de usi nas hi drelétricas, suas áre -
as ala gadas cons tituíam as ma iores fon tes pro dutivas
e ge radoras de em pregos e re ceitas, de vido a fer tili -
dade de suas ter ras.

Considerando, que com o pro cesso de mu nici -
palização dos ser viços ofi ciais, cabe aos mu nicípios a 
parte mais one rosa do pro cesso.

Considerando, que a re ceita das com pensações
financeiras re gulamentadas pe las leis su pracitadas,
pouco ou qua se nada re presentam para os es tados,
principalmente no que diz res peito aos re cursos hí dri-
cos e mi nerais.

Por es tes mo tivos es peramos con tar com o apo -
io de to dos os ilus tres par lamentares para apro vação
deste pro jeto.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – De pu-
tado Chico da Prin cesa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

Define os per centuais da dis tribui-
ção da com pensação fi nanceira de que
trata a Lei nº 7.990 de 28 de de zembro de
1989, e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin -
te lei:

Art. 1º A dis tribuição men sal da com pensação fi -
nanceira de que tra ta o in ciso I, do § 1º do art. 17 da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, com re dação al -
terada por esta lei, será fe ita da se guinte for ma:

* Arti go caput, com re dação dada pela Lei nº 9.984, de
17-7-00.

I – qua renta e cin co por cen to aos Esta dos:
* Inci so I com re dação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-00.

II – qua renta e cin co por cen to aos mu nicípios:
* Inci so II com re dação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-00.

III – três por cen to ao Mi nistério do Meio Ambi ente:
* Inci so III com re dação dada pela Lei nº 9.993, de

24-7-00.

IV – três por cen to ao Mi nistério de Mi nas e
Energia;

* Inci so IV com re dação dada pela Lei nº 9.993, de
24-7-00.

V – qua tro por cen to ao Fun do Na cional de De -
senvolvimento Ci entífico e Tec nológico – FNDCT, cri -
ado pelo De creto-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e 
restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de ja neiro de
1991.

* Inci so V com re dação dada pela Lei nº 9.993, de 24-7-00.

§ 1º Na dis tribuição da com pensação fi nanceira,
o Dis trito Fe deral re ceberá o mon tante cor responden-
te às par celas de Esta do e de Mu nicípio.

§ 2º Nas usi nas hi drelétricas be neficiadas por
reservatórios de mon tante, o acrés cimo de ener gia
por eles pro piciado, será con siderado como ge ração
associada a es tes re servatórios re gularizadores,
competindo com a ANEEL efe tuar a ava liação corres-
pondente para de terminar a proporção da com pensa-
ção fi nanceira de vida aos Esta dos, Distrito Fe deral e
Municípios afe tados por es ses re servatórios.

* § 2º com re dação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-00.

§ 3º A Usi na de Ita ipu dis tribuirá, men salmente,
respeitados os per centuais de finidos no caput des te
artigo, sem pre juízo das par celas de vidas aos ór gãos
da ad ministração di reta da União, aos Esta dos e aos
Municípios por ela di retamente afe tadas, oi tenta e
cinco por cen to dos royalties de vidos por Ita ipu Bi na-
cional ao Bra sil, previstos no Ane xo C, item III do tra -
tado de Ita ipu, as sinado em 26 de mar ço de 1973, en -
tre a Re pública Fe derativa do Bra sil e a Re pública do
Paraguai, bem como nos do cumentos in terpretativos
subseqüentes, e quin ze por cen to aos Esta dos e Mu -
nicípios afe tados por re servatórios a mon tante da
Usina de Ita ipu, que con tribuem para o in cremento de
energia nela pro duzida.

* § 3º com re dação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-00.

§ 4º A cota des tinada ao Mi nistério do Meio
Ambiente será em pregada na im plementação da Po -
lítica Na cional de Re cursos Hí dricos e do Sistema
Nacional de Ge renciamento de Re cursos Hí dricos e
na ges tão da rede hi drometeorológica na cional.

* § 4º com re dação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-00.
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§ 5º (Re vogado pela Lei nº 9.984, de 17-7-00).
§ 6º No mí nimo trin ta por cen to dos re cursos a

que se re fere o in ciso V do caput se rão destinados a
projetos de senvolvidos por ins tituições de pesquisa
sediadas nas re giões Nor te, Nor deste e Cen tro-Oes -
te, in cluindo as res pectivas áreas das Su perintendên -
cias Re gionais.

* § 6º acres cido pela Lei n° 9.993, de 24-7-00.

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

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

(À Co missão de Assun tos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – O 
projeto lido será pu blicado e des pachado à Co missão
de Assun tos Econômicos.

Sobre a mesa,  pro jetos  que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tário em exercício, Se nador Bello Par ga.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 211, DE 2002

Autoriza o Po der Executivo a cri ar
um Co légio Mi litar em Boa Vis ta – Ca pital
do Esta do de Ro raima.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cutivo, por meio do Mi -

nistério da De fesa, au torizado a cri ar na ci dade de
Boa Vis ta, ca pital do Esta do de Ro raima, um Co légio
Militar.

Art. 2º O Po der Executivo re gulamentará esta lei 
no pra zo de 90 (no venta) dias.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Justificação

A im portância cada vez ma ior da Ama zônia do
ponto de vis ta ge oestratégico e de de senvolvimento,
com a im plantação do SIVAM – Sis tema de Vi gilância
da Ama zônia e SIPAM – Sis tema de Pro teção da
Amazônia – leva a que se con sidere a ne cessidade
de atra ir para a re gião a for mação dos mi litares neste
início do sé culo XXI.

Sala das Ses sões, 28 de agos to de 2002. –
Senador Mozarildo Ca valcanti.

(À Co missão de Edu cação; de cisão
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 469, DE 2002

Susta a Por taria do Pre sidente da
Fundação Na cional do Índio – FUNAI nº
765, de 6 de agos to de 2002, que Cons ti-
tui Co missão Téc nica com a fi nalidade
de re alizar os pa gamentos de benfeitori-
as de rivadas da ocupação de boa-fé, con -
forme Re solução nº 129/CS/02, im planta-
da por ocu pantes não ín dios na Ter ra
Indígena Ra posa Ser ra do Sol e dá ou tras
providências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica sus tada a Por taria do Presidente da

Fundação Na cional do Índio nº 765, de 6 de agos to de 
2002, que “Cons titui Co missão Técnica com a fi nali-
dade de re alizar os pa gamentos de ben feitorias de ri-
vadas da ocu pação de boa-fé, con forme Re solução
nº 129/CS/02, im plantada por ocu pantes não ín dios
na Ter ra Indí gena Ra posa Ser ra do Sol e dá ou tras
providências”.

Art. 2º Este de creto Le gislativo en tra em vi gor na 
data de sua pu blicação.

Justificação
O pro jeto de de creto Le gislativo que ora sub me-

temos à elevada apre ciação dos mem bros das duas
Casas do Po der Le gislativo fun damenta-se nas dis-
posições do art. 49, V da Cons tituição da Re pública,
que es tabelece:

Art. 49. É da com petência ex clusiva do 
Congresso Na cional:

..............................................................
V – sus tar os atos nor mativos do Po der

Executivo que exor bitem do po der re gulamen-
tar ou dos li mites de de legação le gislativa.

O ato nor mativo ob jeto da pre sente sus tação,
a Por taria do Presidente da Fun dação Na cional do
Índio – FUNAI nº 765 de 6 de agos to de 2002, de -
clara em seu art. 1º cons tituir Co missão Técnica
com a fi nalidade de re alizar pa gamentos de ben fei-
torias de rivadas da ocu pação de boa fé, con forme
Resolução nº 129/CS/02, im plantada por ocu pantes
não ín dios na Ter ra Indí gena Ra posa Ser ra do Sol,
localizada nos Mu nicípios de Ui ramutã, Pa caraima e 
Normandia, Esta do de Ro raima”; o art. 2º de signa
(3) três ser vidores, lo tados na Admi nistração Exe cu-
tiva Re gional de Boa Vis ta para com porem a re ferida
comissão; o art. 3º au toriza o des locamentos dos téc -
nicos que com põem a re ferida co missão para dar
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cumprimento ao ob jetivo da mes ma no pra zo de 20
dias para a exe cução do trabalho; já o art. 4º de lega
competência ao Admi nistrador Re gional da Fu nai em 
Boa Vis ta para re presentar o ór gão em ins trumentos
públicos re lacionados à ter ra in dígena em ques tão;
por fim, o art. 5º de termina que a Admi nistração
Executiva Re gional de Boa Vis ta pres te o apo io lo -
gístico ne cessário à re alização dos tra balhos.

A de marcação da área em ques tão tem ge rado
grande po lêmica no Esta do en tre as próprias co muni-
dades in dígenas que di vergem so bre a aplicabilidade
da de marcação em ilhas ou em área con tínua e a for -
ma pro posta pelo Go verno Fe deral ini be a ação es ta-
dual e im possibilita qual quer projeto de de senvolvi-
mento do Esta do.

Por isso, a ma ioria da po pulação, os pro dutores
locais, a ban cada par lamentar es tadual e fe deral e o
governo es tadual, re jeitam a forma pro posta para a
demarcação e não ofe rece o apo io ne cessário para a
sua ho mologação.

Além dis so, me didas ju diciais fo ram e es tão
sendo to madas afim de ga rantir o de senvolvimento e
a vi abilidade eco nômica do Esta do de Ro raima e pre -
servar os in teresses da po pulação, in dígenas e não in -
dígenas, na quela re gião, a exemplo do Man dado de Se -
gurança nº 6.210 – DF, Re gistro nº 1999/0016885-2,
autuado em 10-3-99 e im petrado pelo Esta do de Ro -
raima con tra o Mi nistério da Justiça. A Re latora é a
Ministra La urita Vaz, Pri meira Se ção do Su perior Tri -
bunal de Jus tiça que está ana lisando o pro cesso.

Há que se res saltar, que o re ferido Man dado de
Segurança en contra-se com Li minar concedida a fa -
vor do Esta do de Ro raima des de 23-6-1999, pelo Mi -
nistro Re lator Aldir Pas sarinho Jú nior sus pendendo,
em par te, os efeitos da Por taria nº 820/98, que cri ou
como Re serva úni ca a área Ra posa Ser ra do Sol.

Ora, o ato do pre sidente da Fun dação Na cional do 
Índio ex trapola suas atri buições, tentando an tecipar e
forçar uma de cisão, em uma área que é bas tante li tigio -
sa, e so mente ca usará mais ten são en tre a so ciedade
roraimense e não ser ve aos in teresses da queles que
buscam uma me lhor ma neira de re solver o im passe.

Assim, a ci tada por taria exor bita seu po der re -
gulamentar e fere a lei, uma vez que a área não foi ho -
mologada e está sub-ju dice. Portanto, a iniciativa da
Funai afi gura-se im própria e ino portuna, e me rece a
devida re paração pelo Se nado Fe deral.

Sala das Ses sões, 30 de agosto de 2002. – Se -
nador Mozarildo Ca valcanti.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PORTARIA Nº 765, DE 6 DE AGOSTO DE 2002
Presidente da Fun dação Na cional do Ín dio –

FUNAI, no uso das atri buições que lhes são con feri -

das pelo Esta tuto apro vado pelo De creto Nº 564, de 8
de ju nho de 1992, ten do em vis ta pro cesso de re gula-
rização fun diária da Ter ra Indí gena Ra posa Ser ra do
Sol, re solve:

Nº 765 – Art. 1º Cons tituir Co missão Técnica
com a fi nalidade de re alizar os pa gamentos de ben fei-
torias de rivadas da ocu pação de boa fé, con forme
Resolução nº 129/CS/02, im plantadas por ocu pantes
não ín dios na Ter ra Indí gena Ra posa Ser ra do Sol, lo -
calizada nos Mu nicípios de Ui ramutã, Pa caraima e
Normandia, Esta do de Ro raima.

Art. 2º De signar para com por a Co missão: Djal ma
Antonio Gu imarães – Co ordenador de Le vantamento
Fundiário DEF/DAF, Ma nuel Re ginaldo Ta vares – Chefe
da Di visão de Assis tência e Ana Pa ula Sou to Ma ior –
Consultora, Convênio Fu nai/Unesco, lo tados na Admi-
nistração Exe cutiva Re gional de Boa Vis ta.

Art. 3º  Au torizar o des locamento dos téc nicos
que com põem a re ferida Co missão a su pracitada ter -
ra in dígena, vi sando dar cum primento aos ob jetivos
propostos no art. 1º des ta por taria, concedendo o pra -
zo de 20 dias para exe cução dos tra balhos, a con tar
da data do iní cio das atividades.

Art. 4º De legar com petência ao Admi nistrador
Regional da Admi nistração Executivo Re gional de
Boa Vis ta, para re presentar a Fun dação Na cional do
Índio – FUNAI, em ins trumentos pú blicos de re conhe-
cimento de ter ra in dígena, de seu do mínio pela União
e de sua pos se per manente e usu fruto ex clusivo in dí-
genas, quan do da ide nização das ben feitorias aos
ocupantes não ín dios da ter ra in dígena em ques tão.

Art. 5º De terminar que a Admi nistração Exe cuti-
va Re gional Boa Vista, pres te o apo io lo gístico ne ces-
sário à re alização dos tra balhos.

Art. 6º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Artur No bre Mendes.

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 212, DE 2002

Altera o art. 36 do De creto-Lei nº
221, de 28 de fe vereiro de 1967, que “dis -
põe so bre a pro teção e es tímulos à pes-
ca e dá ou tras providências.”

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 36 do De creto-Lei nº 221, de 28 de fe -

vereiro de 1967, pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:

..............................................................
“Art. 36. Obri ga-se o proprietário ou o

concessionário de re presas si tuadas em

16456 Quinta-fe i ra  29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2002

AGOSTO 2002666 ANAIS DO SENADO FEDERAL AGOSTO 2002662    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



cursos d’água a to mar me didas de pro teção
à fa una e à flo ra, bem como a ga rantir con -
dições para o exer cício das ati vidades agrí -
colas e pes queiras de for ma sus tentável.

§ 1º Na re gulamentação des ta lei,
constarão me didas de pro teção à fa una em
quaisquer obras que im portem na al teração
do re gime dos cur sos d’água, mes mo quan -
do re alizadas pelo Po der Pú blico.

§ 2º O pro prietário ou o con cessionário
de re presas ga rantirá aos pro dutores ru rais
situados a ju sante do cur so d’água con di-
ções de exer cer a agri cultura, a pes ca e a
aqüicultura, ou pro porcionará a eles com -
pensação fi nanceira por per das com prova-
das por la udo téc nico ofi cial, de correntes da 
alteração do cur so d’água.”(NR)

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação
É nos sa in tenção com a ini ciativa do pre sente

projeto de lei, cor rigir an tiga in justiça co metida com
as co munidades lo calizadas a ju sante de re presas
construídas nos rios bra sileiros. A le gislação atu al as -
segura tão so mente aos que tem suas ter ras atingi -
das pe los re servatórios d’água com pensações fi nan-
ceiras pe las per das ocor ridas.

Em re giões afe tadas pela cons trução des sas re -
presas, des tinadas à pro dução de ener gia elé trica, ou 
mesmo para for mação de re servatório d’água para
abastecimento de aglo merados ur banos, a ex periên-
cia in dica que aque les pro dutores ru rais, si tuados a
jusante dos mes mos são afe tados em suas ati vidades
pela al teração do vo lume dos cur sos d’água exis ten-
tes, pro vocando o de saparecimento das la goas mar -
ginais e a de gradação das águas com o com prometi-
mento dos man guezais e “plânc tons”, fun damentais
para a so brevivência da fa una flu vial e ma rinha.

A agri cultura que era pra ticada nas mar gens
quando das che ias, ou a pró pria pes ca, de saparecem
ou são al teradas pela re presa, sem que os pro dutores
tenham com pensação fi nanceira ade quada pe las
perdas ob servadas.

Assim, com o ob jetivo de com pensar es ses
produtores e ga rantir sua so brevivência, tan to em
termos eco nômicos, quan to so ciais, ofe recemos o
presente pro jeto à ele vada con sideração dos meus
ilustres Pa res.

Sala das Ses sões, 28 de agosto de 2002. – Se -
nador Teotônio Vi lela Fi lho.

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pelo au tor)

DECRETO-LEI Nº 221, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe so bre a pro teção e es tímu-
los à pes ca e dá ou tras pro vidências.

....................................................................................
Art. 36. O pro prietário ou con cessionário de re -

presas em cur sos d’água, além de ou tras disposi-
ções le gais, é obri gado a to mar me didas de pro teção
à fa una.

Parágrafo úni co. Se rão de terminadas pelo ór -
gão com petente me didas de pro teção à fa una em
quaisquer obras que im portem na al teração do re gi-
me dos cur sos d’água, mes mo quan do or denadas
pelo Po der Pú blico.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais, em
decisão ter minativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 63, DE 2002

Altera a Re solução do Se nado Fe deral
nº 17, de 2001, que “Dis põe so bre ope ra-
ções de cré dito ao am paro do Pro grama
Nacional de Apo io à Ges tão Admi nistrati-
va e Fis cal dos Mu nicípios Bra sileiros –
PNAFM.”

O Se nado Fe deral re solve:
Art. 1º O art. 1º da Re solução do Se nado Fe de-

ral nº 17, de 5 de se tembro 2001 pas sa a vi gorar com
a se guinte re dação:

“Art. 1º As ope rações de cré dito ao
amparo do Pro grama Na cional de Apo io à
Gestão Admi nistrativa e Fis cal dos Mu nicípi-
os Bra sileiros – PNAFM, a se rem con trata-
das por Mu nicípios com a Ca ixa Eco nômica
Federal – Ca ixa, agen te fi nanceiro da União 
e co-exe cutora do Pro grama, ob servarão os
limites in dividuais em dó lar nor te-americano
indicados nos ane xos, es tabelecidos em ra -
zão de suas po pulações e dos Esta dos
onde es tão lo calizados.”

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

Art. 2º Esta re solução en tra em vi gor na data
de sua pu blicação, re troagindo seus efe itos a 5 de
setembro de 2001.
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Justificação

Pretendemos com o pre sente pro jeto de re solu -
ção al terar o ar tigo pri meiro da Re solução do Se nado
nº 17, de 5 de se tembro de 2001, que “Dis põe so bre
operações de cré dito ao am paro do Pro grama Na cio -
nal de Apo io à Ges tão Admi nistrativa e Fis cal dos Mu-
nicípios Bra sileiros – PNAFM”, vi sando ade quar o seu
texto para pos sibilitar a re alização de adi tivos con tratu -
ais de in teresse de Mu ni cípios por ele abran gidos, em
face de nova re alidade exis tente na pre sente con juntu -
ra em que se en contra o mer cado fi nanceiro e cam bi-
al, no tadamente em re lação à taxa cam bial a ser apli -
cada, que será cor respondente à taxa do dia an terior
ao da as sinatura do res pectivo con trato.

Sala das Ses sões, 28 de agosto de 2002. – Se -
nador Teotonio Vi lela Fi lho.

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pelo au tor)

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2001

Dispõe so bre ope rações de cré dito
ao am paro do Pro grama Na cional de
Apoio à Ges tão Admi nistrativa e Fis cal
dos Mu nicípios Bra sileiros – PNAFM.

O Se nado Fe deral re solve:
Art. 1º As ope rações de cré dito ao am paro do Pro -

grama Na cional de Apo io à Ges tão Admi nistrativa e Fis -
cal dos Mu nicípios Bra sileiros – PNAFM, a se rem con -
tratadas por Mu nicípios com a Ca ixa Eco nômica Fe de-
ral – Ca ixa, agente fi nanceiro da União e co-exe cutora
do Pro grama, ob servarão os li mites in dividuais in dica-
dos nos ane xos, es tabelecidos em ra zão de suas po pu-
lações e dos Esta dos onde es tão lo calizados.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos Econômicos.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 64, DE 2002

Autoriza adi tamento ao Con trato de
Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dí vidas a que se re -
fere o art. 1º da Re solução nº 36, de 2002,
do Se nado Fe deral.

O Se nado Fe deral re solve:
Art. 1º Fi cam a União e o Esta do de Ala goas au -

torizados a aditar o Con trato de Con fissão, Assunção,
Consolidação e Re financiamento de Dí vidas a que se 
refere o art. 1º da Re solução nº 36, de 2000, ce lebra-
do en tre a União e o Esta do de Ala goas, subs tituindo

nele a cláu sula de con dição de eficácia re lativa a pro -
nunciamento fi nal da Jus tiça so bre a va lidade dos tí -
tulos de res ponsabilidade do Esta do de Ala goas, por
outra que de termine a in clusão, nos con tratos dele
decorrentes, ce lebrados com os de tentores de tais tí -
tulos, cláusula pre vendo que, caso haja ma nifestação
final da Jus tiça pela in validade des ses tí tulos, fi cam
os cre dores obrigados a restituir o Esta do de Ala go-
as, de ime diato, o va lor por eles re cebido da União, in -
clusive amor tizações e ren dimentos, com acrés cimo
da va riação da taxa Se lic no pe ríodo.

Art. 2º Esta re solução en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Art. 3º Re vogam-se as dis posições em con trário.

Justificação
O pre sente pro jeto de re solução tem por ob jeti-

vo pro porcionar ao Estado de Ala goas as con dições
necessárias para que pos sa hon rar seus com promis-
sos as sumidos no con trato aci ma re ferido.

Com efe ito, a cláusula an terior de con dição de
eficácia re lativa a pro nunciamento fi nal da Jus tiça so -
bre a va lidade dos tí tulos de res ponsabilidade do
Estado de Ala goas, cons tante da Re solução nº 36,
2000, do Se nado Fe deral, ge rou dú vidas so bre as ga -
rantias que te ria a União em de corrência do de sen-
rolar do pro cesso ju dicial.

Submeter uma Uni dade da Fe deração a res trição
financeira de tal gra vidade a uma de cisão fu tura da Jus -
tiça é, no mí nimo, uma pré-con denação do seu povo a
sofrer as di ficuldades ad vindas da au sência de ação do
Governo e de suas po líticas pú blicas voltadas para os
graves problemas so ciais do Esta do de Ala goas.

Assim, o pre sente ar tigo visa ga rantir o Esta do e 
o Erá rio pú blico de qual quer de cisão ju rídica fu tura
que ques tione a va lidade dos re feridos tí tulos.

Estas as ra zões que nos le vam a ofe recer ao
exame da Casa o pre sente pro jeto de re solução.

Sala das Ses sões, 28 de agosto de 2002. – Se -
nador Teotonio Vi lela Fi lho.

LEGISLAÇÃO CITADA
Faço sa ber que o Se nado Fe deral apro vou, e

eu, Anto nio Carlos Ma galhães, Presidente, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gimento Inter no, pro -
mulgo a se guinte:

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2000

Autoriza a União e o Esta do de Ala -
goas a celebrarem, com a in terveniência
da Ca ixa Eco nômica Fe deral e do Banco
do Bra sil S.A., Con trato de Con fissão,
Assunção, Consolidação e Re financia-
mento de Dí vidas.
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O Se nado Fe deral re solve:
Art. 1º São a União e o Esta do de Ala goas au to -

rizados, nos ter mos da Lei nº 9.496, de 11 de se tem-
bro de 1997, a ce lebrar Con trato de Con fissão,
Assunção, Consolidação e Re financiamento de Dí vi -
das, com a in terveniência da Ca ixa Eco nômica Fe de-
ral e do Ban co do Bra sil S.A., ten do por fi nalidade o
refinanciamento do mon tante re lativo aos tí tulos pú -
blicos de responsabilidade do Esta do de Ala goas
emitidos para o pa gamento de pre catórios ju diciais.

Art. 2º A ope ração de cré dito, con substanciada
nos ter mos do Con trato de que tra ta esta re solução,
terá as se guintes ca racterísticas bá sicas:

I – devedor: Esta do de Ala goas;
II – credor: União;
III – valor: R$807.191.884,74 (oi tocentos e sete

milhões, cen to e no venta e um mil, oi tocentos e oi ten -
ta e qua tro re ais e se tenta e qua tro centavos), a pre -
ços de 19 de abril de 2000.

Parágrafo úni co. Os tí tulos pas síveis de as sun -
ção, nos ter mos desta re solução, são so mente aque -
les emi tidos após 13 de de zembro de 1995 e que se
encontravam em po der de terceiros até 31 de de zem-
bro de 1998.

Art. 3º A efi cácia do Con trato de Assun ção e Re -
financiamento de que tra ta esta re solução está con di-
cionada a pro nunciamento fi nal da Jus tiça nos ter mos
do art. 12, § 3º-A, da Re solução nº 78, de 1998, do
Senado Fe deral.

Parágrafo úni co. O pronunciamento fi nal de que
trata este ar tigo não po derá de correr de acordo en tre
as par tes, sal vo em caso de an tecipação ju dicial de
tutela e para ex cluir o Esta do do pa gamento das ver -
bas de su cumbência, cus tas e ho norários.

Art. 4º A au torização con cedida por esta Re so-
lução de verá ser exer cida no pra zo má ximo de du zen-
tos e se tenta dias, con tado da data de sua pu blicação.

Art. 5º Esta re solução en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Senado Fe deral, 4 de maio de 2000. – Se nador
Antonio Car los Ma galhães, Pre sidente.

(À Co missão de Assun tos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Os pro jetos li dos se rão pu blicados e re metidos às Co -
missões com petentes.

Sobre a mesa, pro jeto re cebido da Câ mara dos
Deputados que será lido pelo Sr. 1º Se cretário.em
exercício, Se nador Bel lo Par ga.

É lido o se guinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 470, DE 2002

(Nº 2.007/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga con ces-
são à Novo Inte rior Co municações Ltda.,
para ex plorar ser viço de ra diodifusão de
sons e ima gens na ci dade de Ita petinin-
ga, Esta do de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou torga con ces-
são à Novo Inte rior Co municações Ltda., para ex plo-
rar, por quin ze anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão de sons e ima gens na ci dade
de Ita petininga, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 2.001, DE 2002

Mensagem nº 293

Senhores Mem bros do Congresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49. in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223. da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhado de Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 3 de abril de 2002, que ou torga con cessão a
Novo in terior Co municações Ltda., para ex plorar ser -
viço de ra diodifusão de sons e ima gens na ci dade de
ltapetininga – SP.

Brasília, 23 de abril de 2002. – Fernando Hen ri-
que Car doso.

MC Nº 308 EM

Excelentíssimo Se nhor Presidente da Re pública
Em con formidade com as atri buições le gais e

regulamentares co metidas a este Mi nistério, de termi-
nou-se a ins tauração de pro cedimento li citatório, na
modalidade Con corrência, com vis tas a ou torga de
concessão para ex plorar serviço de ra diodifusão, na
localidade e Uni dade da Fe deração aba ixo in dicada.

2. A Co missão Espe cial de Âmbi to Na cional cri-
ada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al -
terada pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de
1997, após ana lisar a do cumentação de ha bilitação e
as pro postas téc nica e de pre ço das en tidades pro po-
nentes, com observância da Lei nº 86 (Ilegível) de 21
de ju nho de 1993, e da le gislação es pecifica de ra dio-
difusão, con cluiu que ob teve a ma ior pon tuação do
valor ponderado, nos ter mos es tabelecidos pelo Edi-
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tal, to mando-se as sim vencedora da Con corrência,
conforme atos da mes ma co missão, que ho mologuei,
a se guinte en tidade.

Novo in terior Co municações Ltda., ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens na ci dade de Ita peti -
ninga, Esta do de São Pa ulo (Pro cesso nº 53.830
001385/97 e Con corrência nº 113/97-SFO/MC);

3. Nes sa con formidade, e em ob servância ao
dispõe o art. 29 do Re gulamento dos Ser viços de Ra -
diodifusão: aprovado pelo De creto nº 52.795 de 31 de
outubro de 1963. com a re dação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 1.720, de 28 de no vembro de 1995. sub -
meto à ele vada con sideração de Vossa Exce lência
projeto de de creto que tra ta da ou torga de con cessão
a re ferida en tidade para ex plorar o serviço de ra diodi -
fusão men cionado.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá
efeitos le gais apos de liberação do Con gresso Na cio-
nal, para onde so licito sela en caminhado o re ferido ato.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002 

Outorga con cessão à en tidade que
menciona. Para ex plora ser viço de ra dio-
difusão de sons e ima gens. e dá ou tras
providências.

O Pre sidente da Re pública, no uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os art. 84, in ciso IV, e 223, caput
da Cons tituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e ten do em vis ta o dis posto no art. 29
do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão, apro va-
do meio De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963.

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada con cessão à Novo Inte rior

Comunicações Ltda., na ci dade de Ita petininga, Estado
de São Pa ulo, para ex plorar, pelo prazo de quin ze anos,
sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão de
sons e ima gens (Pro cesso nº 53.830.001385/97 e Con -
corrência nº 113/97-SFO/MC).

Art. 2º A con cessão ora ou torgada re ger-se-à
pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações, leis
subseqüentes, re gulamentos e obri gações as sumi -
das pela ou torgada.

Art. 3º Este ato so mente pro duzira efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º O con trato de corrente nes ta con cessão
devera ser as sinado den tro de sessenta dias, a con tar
da data de pu blicação da de liberação de que tra ta o

art. 3º, sob pena de to mar-se nula, de ple no di reito, a
outorga con cedida.

Art. 5º Este de creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dência e 114º da Re pública. – Fernando Hen rique
Cardoso.

Instrumento Par ticular  de Alte ração
de Con trato So cial da So ciedade por 
Quotas de Res ponsabilidade Li mitada

NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.
C.G.C. nº 01.882.185/0001-78

Primeira Alte ração

Pelo pre sente ins trumento,
Myriam Ní vea de Andrade Orto lan, bra sileira,

casada, psi cóloga, por tadora da Car teira de Iden tida-
de R.G. nº 6.802.152-5 SSP/SP ins crita no CPF/MF
sob nº 046.309.188-41, re sidente e do micilia na Pra -
ça Se nador José R. L. Pen teado nº 209, na ci dade de
São Pa ulo, Estado de São Pa ulo; e

Maria Isabel Qu intino Ni cotero Pes tana, brasilei-
ra, ca sada, ad ministradora de em presas, por tadora
da Car teira de Iden tidade R.G. nº 32.798.437-5
SSP/SP, ins crita no CPF/MF sob nº 118.982.718-28,
residente e do miciliada na Rua Per nambuco nº 210,
apartamento nº 122, na ci dade de São Pa ulo, Estado
de São Pa ulo;

Únicas só cias do Novo Inte rior Co municações
Ltda., com sede na Rua Je rônimo da Ve iga nº 164, 4º
andar, con junto H, na ci dade de São Pa ulo, Esta do de 
São Pa ulo, ins crita no CGC/MF sob nº 01.882.185/
0001-78, cu jos atos cons titutivos fo ram re gistrados na 
Junta Co mercial do Esta do de São Pa ulo sob nº
35.214.549.169, têm jus to e acer tado:

1. Alte rar a ob jeto so cial da em presa, bem como
incluir a ati vidade, ex ploração de concessão ou per-
missão, pas sando a Cláu sula 2 ter a se guinte re dação:

“2. A so ciedade tem por ob jeto a exe -
cução de serviços de ra diodifusão so nora e
de sons e ima gens, bem como a pro dução
de pro gramação a ser ve iculada por tais me -
ios de co municação, sem pre com fi nalida-
des edu cativas, cul turais e in formativas, cí vi-
cas e pa trióticas, bem como a ex ploração
de con cessão ou per missão, em lo calidades
do ter ritório na cional, tudo de acor do com a
legislação es pecífica em vi gor.”
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2. Alte rar a Cláu sula 3 do Con trato So cial, que
passa a vi gorar com o se guinte teor:

“3. O ca pital so cial é de R$500.000,00
(quinhentos mil re ais), di vididos em 500.000 
(quinhentas mil) quo tas no va lor de R$1,00
(um real) cada, as sim distribuído en tre as
sócias”:

Myriam Ní vea de Andrade Orto lan (tre -
zentas mil) quo tas, no va lor to tal de
R$300.000,00 (tre zentos mil re ais);

Maria Isa bel Qu intino Ni cotero Pes tana
– R$200.000,00 (du zentas mil) quo tas no
valor to tal de R$200.000,00 (du zentos mil
reais).

3.1. As só cias in tegralizam, nes te ato, o equi -
valente a 10% (dez por cen to) do to tal de suas res -
pectivas par ticipações no ca pital so cial, em mo eda
corrente na cional.

3.2. O re manescente do ca pital so cial de verá
ser in tegralizado pe las só cias no pra zo de 30 (trin ta)
dias, con ta dos da data de pu blicação no Diário Oficial
da União de ato do Po der Pú blico con cedente que
atribua à so ciedade con cessão ou per missão.

3.3. A res ponsabilidade das só cias é li mitada à
importância to tal do ca pital so cial.

3.4. A pro pri edade da em presa é pri vativa a bra -
sileiros na tos ou na turalizados há mais de dez anos,
aos qua is ca berá a res ponsabilidade por sua ad minis -
tração e ori entação in telectual.

3.4.1. É ve dada a par ticipação de pes soa ju rídi-
ca no ca pital so cial, ex ceto a de par tido po lítico e de
sociedade cujo ca pital so cial per tença ex clusiva e no -
minalmente a bra sileiros.

3.4.2. A par ticipação re ferida no item an terior só
se efe tuará por meio de ca pital SCJ?L di reito a voto e
não po derá ex ceder a 30% (trin ta por cen to) do ca pi-
tal so cial”.

3. Res tringir a trans ferência das quo tas so ciais a 
estrangeiros e pes soas ju rídicas, bem como re gular a
transferência en tre as só cias, sendo que a Cláu sula 5
do Con trato So cial vi gorará com a se guinte re dação:

“5. As quo tas so ciais não po dem ser
cedidas ou transferidas a ter ceiros sem o
prévio e ex presso con sentimento da ou tra
sócia e tal con cordância po derá ser dada no 
próprio ins trumento de al teração do Con tra-
to So cial em que se efe tivar a transferência.

5.1. As quo tas so ciais não po derão
servir para ca ucionar obri gações com es -
trangeiros ou pes soas ju rídicas inalienáveis

a es trangeiros, de pendendo qual quer al tera-
ção con tratual, bem como qual quer trans fe-
rência de quotas de prévia au torização do
Ministério das Comunicações.

5.2. As quo tas são livremente trans ferí-
veis en tre as só cias, des de que haja pré via
autorização do Mi nistério das Co municações,
sendo que o pre ço não ul trapassará o re sul-
tado do ati vo lí quido, apu rado em ba lanço.”

4. Alte rar a Cláusula 6 do Con trato So cial que
passará a ter a se guinte re dação:

“6. As se guintes de liberações es tão
sujeitas a de liberação con junta das só cias
para sua efi cácia e va lidade”:

a) al terações nos ob jetivos so ciais;
b) com pra e ali enação de bens do ati -

vo cujo va lor corresponda a 5% (cin co por
cento) ou mais do va lor do ati vo to tal;

c) a one ração de bens do ati vo fixo, a
prestação de ava is, fi anças ou ou tras ga ran-
tias em fa vor de terceiros, bem como a ob -
tenção de em préstimos;

d) ex clusão e ad missão de só cios;
e) fu sões, aqui sições, in corporações e

cisões, bem como a par ticipação em ou tras
sociedades ou sua re tirada;

f) de liberações atinentes a em presas
nas qua is a so ciedade par ticipe como só cia;

g) pe didos de con cordata ou auto fa lên-
cia, bem como a dis solução da so ciedade;

h) apro vação de pla no anu al de ne gó-
cios, bem como a apro vação de des pesas
não pre vistas em tal pla no;

i) aber tura de con troladas ou sub sidiá-
rias;

j) par ticipação em con corrências;
l) de sen volvimento de no vos ne gócios;
m) dis tribuição de lu cros.

6.1. As ma térias su pra, de verão ser ob jeto de
deliberação pela sócias, em re uniões convocadas
por qual quer das só cias, com 10 (dez) dias de an te-
cedência, me diante car ta en viada com avi so de re -
cebimento, de que cons te a pa uta dos as suntos a
serem dis cutidos.

6.2. A pre sença de só cias re presentado a to tali-
dade do ca pital so cial dis pensa a con vo cação.”

5. Alte rar a ad ministração e re presentação da
sociedade, mo dificando-se a Cláu sula 7, que terá a
seguinte re dação:

“7. A ad ministração da so ciedade será
exercida in dependentemente de ca ução,
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pela só cia Myriam Ni vea de Andrade Orto -
lan, a qual com pete o uso da de nominação
social e a re presentação ati va ou pas siva,
judicial ou ex trajudicial da so ciedade, a ela
cabendo, quan do na re presentação le gal, as 
atribuições e po deres que a lei con fere aos
dirigentes de so ciedades por quo tas de res -
ponsabilidade li mitada.

7.1. Os ad ministradores da so ciedade
serão sem pre brasileiros na tos ou na turali-
zados há mais de dez anos e a in vestidura
dos car gos so mente po derá ocor rer após
haverem sido aprovados pelo Mi nistério das
Comunicações.

7.2. É de fesa, à ad ministradora, a prá ti -
ca de tran sações es tranhas ao ob jetivo so cial.

7.3. O qua dro de fun cionários da So ci-
edade será for mado pre ferencialmente de
brasileiros e cons tituído, ao me nos de 2/3
(dois ter ços) de tra balhadores na cionais.

7.4. Para os car gos de re datores, lo cu-
tores e en carregados das ins talações elétri-
cas, so mente se rão ad mitidos brasileiros.

7.5. Em caso de no meação de pro cu-
radores, es tes de verão ser brasileiros na tos
ou na turalizados há mais de 10 (dez) anos.
Os man datos de verão ter seu pra zo de ter-
minado e es pecificarão os atos a se rem pra -
ticados pe los mandatários, sendo cer to que
os po deres ou torgados em tais ins trumentos
não po derão ser subs tabelecidos.

7.5.1. A no meação de pro curadores
para a prá tica de atos de ge rência, ges tão
administrativa e ori entação in telectual, me di-
ante ins trumento pú blico ou par ticular, de ve-
rá ser pre viamente sub metida a apre ciação
de Po der Pú blico Con cedente ao qual a so -
ciedade es teja vin culada.

7.6. A ou torga de po deres ad-ju dicia
poderá ser fe ita por pra zo in determinado,
admitido o subs tabelecimento.”

6. Con siderando as al terações constantes des te
instrumento, as só cias re solvem consolidar o Contrato
Social, que pas sa a ter a se guinte re dação e or dem:

Consolidação do Contrato So cial
da So ciedade por Qu otas de
Responsabilidade Li mitada

NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.
C.G.C. nº 01.882.185/0001-78

Denominação e Sede
1. A so ciedade é de nominada Novo Inte rior Co -

municações Ltda., ten do sua sede es tabelecida na

Rua Je rônimo da Ve iga nº 164, 4º an dar, con junto H,
na ci dade de São Pa ulo, Estado de São Pa ulo.

1.1. A so ciedade po derá abrir fi liais,
agências ou es critórios de re presentação
em qual quer parte do país.

Objeto So cial

2. A so ciedade tem por ob jeto a exe cução de
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
bem como a pro dução de pro gramação a ser ve icula-
da por tais me ios de co municação, sem pre com fi nali-
dades edu cativas, culturais e in formativas, cí vicas e
patrióticas, bem como a ex ploração de con cessão ou
permissão, em lo calidades do ter ritório na cional, tudo
de acor do com a le gislação es pecífica em vi gor.

Capital So cial
3. O ca pital so cial é de R$500.000,00 (qui nhen-

tos mil re ais), di vididos em 500.000 (qui nhentas mil)
quotas no va lor de R$1,00 (um real) cada, as sim dis-
tribuído en tre as só cias:

Myriam Ni vea de Andra de Orto lan –
300.000 (tre zentas mil) quo tas, no va lor to tal
de R$300.000,00 (tre zentos mil re ais);

Maria Isa bel Qu intino Ni cotero Pes tana
– 200.000 (du zentas mil) quo tas no va lor to -
tal de R$200.000,00 (du zentos mil re ais).

3.1. As só cias in tegralizam, neste ato, o equi -
valente a 10% (dez por cen to) do to tal de suas res -
pectivas par ticipações no ca pital so cial, em mo eda
corrente na cional.

3.2. O re manescente do ca pital so cial de verá
ser in tegra lizado pe las só cias no pra zo de 30 (trin ta)
dias, con tados da data de pu blicação no Diário Ofi -
cial da União de ato do Po der Pú blico con cedente
que atri bua à so ciedade con cessão ou per missão.

3.3. A res ponsabilidade das só cias é li mitada à
importância to tal do ca pital so cial.

3.4 A pro priedade da em presa é pri vativa a bra -
sileiros na tos ou na turalizados há mais de dez anos,
aos qua is ca berá a res ponsabilidade por sua ad minis-
tração e ori entação in telectual.

3.4.1. É ve dada a par ticipação de pes -
soa ju rídica no ca pital so cial, ex ceto a de
partido po lítico e de so ciedade cujo ca pital
social per tença ex clusiva e no minalmente a
brasileiros.

3.4.2.  A par ticipação re ferida no item
anterior só se efe tuará por meio de ca pital
sem di reito a voto e não po derá ex ceder, a
30% (trin ta por cen to) do ca pital so cial.”
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Aumento de Ca pital

4. Os au mentos de ca pital de verão ser ob jeto de
deliberação unâ nime das só cias, que es tabelecerão
os pra zos e condições para sua in tegralização.

Cessão e Transferência de Qu otas
5. As quo tas so ciais não po dem ser ce didas ou

transferidas a terceiros sem o pré vio e ex presso con -
sentimento da ou tra só cia e tal concordância po derá
ser dada no pró prio ins trumento de al teração do Con -
trato So cial em que se efe tivar a trans ferência.

5.1. As quo tas so ciais não po derão servir para
caucionar obri gações com es trangeiros ou pessoas
jurídicas; ou ina lienáveis a es trangeiros, de pendendo
qualquer al teração con tratual, bem como qual quer
transferência de quo tas de pré via au torização do Mi -
nistério das Co municações.

5.2. As quo tas são li vremente trans feríveis en tre
as só cias, des de que haja pré via au torização do Mi -
nistério das Comunicações, sen do que o pre ço não
ultrapassará o re sultado do ati vo lí quido, apu rado em
balanço.

Deliberações So ciais
6. As se guintes de liberações es tão su jeitas a

deliberação con junta das só cias para sua efi cácia e
validade:

a) al terações nos ob jetivos so ciais;
b) com pra e alienação de bens do ati -

vo cujo va lor corresponda a 5% (cin co por
cento) ou mais do va lor do ati vo to tal;

c) a one ração de bens do ati vo fixo, a
prestação de avais fi anças ou ou tras ga ran-
tias em fa vor de terceiros, bem como a ob -
tenção de em préstimos;

d) ex clusão e ad missão de só cios;
e) fu sões, aqui sições, in corporações e

cisões, bem como a par ticipação em ou tras
sociedades ou sua re tirada.

f) de liberações atinentes a em presas
nas qua is a so ciedade par ticipe como só cia;

g) pe didos de con cordata ou auto fa lên-
cia, bem como a dis solução da so ciedade;

h) apro va ção de plano anu al de ne gó -
cios, bem cor no a apro vação de des pesas
não pre vistas em tal pla no;

i) aber tura de con troladas ou sub sidiá -
rias;

j) par ticipação em con corrências;
l) de senvolvimento de no vos ne gócios;
m) dis tribuição de lu cros.

6.1. As ma térias su pra, de verão ser ob jeto de
deliberação pe las só cias, em re uniões convocadas
por qual quer das só cias, com 10 (dez) dias de an te-
cedência, me diante car ta en viada com Avi so de Re -
cebimento, de que cons te a pa uta dos as suntos a
serem dis cutidos.

6.2. A pre sença de só cias re presentado a to tali-
dade do ca pital so cial dis pensa a con vo cação.

Administração e Re presentação

7. A ad ministração da so ciedade será exer cida
independentemente de ca ução, pela só cia Myriam Ni -
vea de Andra de Orto lan, a qual com pete o uso da de -
nominação so cial e as re presentações ati vas ou pas-
sivas, ju dicial ou ex trajudicial da so ciedade, a ela ca -
bendo, quan do na re presentação le gal, as atribuições
e po deres que a lei con fere aos di rigentes de so cieda-
des por quo tas de responsabilidade li mitada.

7.1. Os ad ministradores da so ciedade
serão sem pre brasileiros na tos ou na turali-
zados há mais de dez anos e a in vestidura
dos car gos so mente po derá ocor rer após
haverem sido apro vados pelo Mi nistério das
Comunicações.

7.2. É de fesa, à ad ministradora, a prá ti-
ca de tran sições es tranhas ao ob jetivo so cial.

7.3. O qua dro de fun cionários da So ci-
edade será for mado pre ferencialmente de
brasileiros, ou cons tituído, ao me nos de 2/3
(dois ter ços) de tra balhadores na cionais.

7.4.  Para os car gos de re datores, lo -
cutores e en carregados das ins talações elé -
tricas, so mente se rão ad mitidos bra sileiros.

7.5. Em caso de no meação de pro cu-
radores, es tes de verão ser bra sileiros na tos
ou na turalizados há mais de 10 (dez) anos.
Os man datos de verão ter seu pra zo de ter-
minado e es pecificarão os atos a se rem pra -
ticados pe los mandatários, sendo cer to que
os po deres ou torgados em tais ins trumentos
não po derão ser subs tabelecidos.

7.5.1. A no meação de pro curadores
para a prá tica de atos de ge rência, ges tão
administrativa e ori entação in telectual, me di-
ante ins trumento pú blico ou par ticular, de ve-
rá ser pre viamente sub metida a apre ciação
de Po der Pú blico Con cedente ao qual a so -
ciedade es teja vin culada.

7.6. A ou torga de po deres ad-judicia
poderá ser fe ita por pra zo in determinado,
admitido o subs tabelecimento.
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Remuneração da Di retoria

8. Aos Di retores, pelo exer cício da ad ministra-
ção da so ciedade, ca berá a re muneração men sal que 
for fi xada em Re união de Qu otistas e, que será le vada
à con ta de des pesas ge rais da so ciedade.

Exercício So cial, Ba lanço e Re sultados

9. O exer cício so cial en cerrar-se-á em 31 de de -
zembro de cada ano, data em que se rão le vantados o
balanço ge ral e as de monstrações previstas em lei.

Prazo, Dis solução e Li quidação

10. A so ciedade vi girá por pra zo in determinado. A
retirada, exc 1u~á in solvência, mor te ou in capacidade
de urna só cia não im plicara dissolução, da so ciedade.

10.1. De liberada a dis solução da so ciedade, as 
sócias de verão no mear um li quidante es tranho à so -
ciedade.

10.2. Os ha veres da so ciedade te rão seu va lor
apurado com base em ba lanço es pecialmente le van-
tado para tal fim, a ser con cluído nos 30 (trin ta) dias
subseqüentes à decisão que ge rou a dis solução da
sociedade, sendo que o va lor apu rado de verá ser atri -
buído aos só cios pro porcionalmente à sua par ticipa -
ção no ca pital so cial.

Foro
11. Fica ele ito o foro da Co marca da ci dade de

São Pa ulo para di rimir qua isquer ques tões oriundas
deste ins trumento, com re núncia a qual quer ou tro por
mais pri vilegiado que seja.

Impedimentos
12. As só cias de claram que não es tão in cursas

em ne nhum dos impedimentos ao exer cício das ati vi-
dades a que se pro põem.

E as sim, por es tarem jus tos e acer tados, os só -
cios fir mam o pre sente ins trumento em 3 (três) vias
de igual teor e for ma na pre sença das tes temunhas
abaixo.

São Pa ulo, 23 de ju nho de 1997.

Uso da de nominação so cial – Novo Inte rior Co -
municações Ltda.

Myrian Ní vea de Andrade Orto lan
Sócia-Gerente

Testemunhas:
Nome: Carlos Ma setti Ju nior
R.G.: SSP/SP 4660364-5

Nome: Pa ulo Ro berto Fer reira Ve ras
R.G.: SSP/SP 13021468 

Instrumento Par ticular de Se gunda Alte ra-
ção de Con trato So cial de So ciedade por quo tas
de res ponsabilidade li mitada de nominada

Novo Inte rior Co municações Ltda.
CGC(MF) nº 1.882.185/0001-78

N.I.R.E. nº 35.214.549.169

Pelo pre sente ins trumento par ticular, en tre as
partes:

Myriam Ni vea de Andrade Orto lan, bra sileira, psi -
cóloga, ca sada, por tadora da cé dula de iden tidade RG
nº 6.802.1 52-5-SSP/SP, ins crita no CPF(MF) sob nº
46.309.188-41, re sidente e do miciliada em São Pa ulo,
capital, à Pra ça Se nador José R.L. Pen teado nº 209; e

Maria Isa bel Qu intino Ni cotero Pes tana, brasileira,
administradora de em presas, ca sada, por tadora da cé -
dula de iden tidade. RG nº 32.798.437-5-SSP/SP, inscri-
ta no CPF(MF) sob nº 118.982.718-2.8, re sidente e do -
miciliada em São Pa ulo, ca pital, à Rua Per nambuco nº
210, aptº nº 2, úni cas só cias da so ciedade co mercial
por quo tas de responsabilidade li mitada, de nominada
Novo Inte rior Co municações Ltda., com sede à Rua
Jerônimo da Ve iga, nº 164 4º an dar, conj. H, ba irro Ita -
im Bibi, na ci dade de São Pa ulo, ca pital, ins crita no
CGC(MF) sob nº 01.882.185/0001-78, com seus atos
constitutivos de vidamente ar quivados na JUCESP –
Junta co mercial do Esta do de São Pa ulo, sob nº
35.214.549.169 em ses são de 9-6-97 e al teração pos -
terior sob nº 96.386/97-6, em ses são de 30-6-97; fica
contratada a al teração do Con trato So cial vi gente me -
diante as cláu sulas e con dições adi ante es tipuladas:

Cláusula 1 – Fica al terada a re dação da cláu sula
“6” do Con trato So cial, no tadamente para al terar a re -
dação do caput e da le tra b, su primir as dis posições
das le tras a e d, bem como, as dis posições dos itens
6.1 – e 6.2., pas sando do ravante a vi gorar com a se -
guinte re dação:

“6. A só cia que exercer a ad ministra-
ção da so ciedade tem po deres, in clusive
para de liberar so bre a se guintes ma térias,
além dos de mais po deres e atri buições que
a lei con fere aos di rigentes de so ciedades
por quo tas de res ponsabilidade li mitada.

a. com pra e alienação de bens do ati vo;
b. a one ração de bens do ati vo fixo, a

prestação de ava is, fi anças ou ou tras ga ran-
tias em fa vor de terceiros bem como a ob -
tenção de em préstimos;

c. fusões, aquisições, in corporações e
cisões, bem como a par ticipação em ou tras
sociedades ou sua re tirada;
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d. deliberações ati nentes a em presas
nas qua is a so ciedade par ticipe como só cia;

e. pedidos de con cordata ou auto-fa -
lência, bem como a apro vação de despesas
não pre vistas em tal pla no;

f. aprovação do pla no anu al de ne góci-
os, bem como a apro vação de des pesas
não pre vistas em tal pla no;

g. abertura de con troladas ou sub si-
diárias;

h. par ticipação em con corrências;
i. desenvolvimento de no vos ne gócios; e
j. distribuição de lu cros.”

Cláusula 2 – Mo dificar a re dação da cláu sula 8 
do Con trato So cial que pas sa a vi gorar com a se -
guinte re dação:

“8. Os ad ministradores fa rão jus, pelo
exercício da ad ministração da so ciedade, a
remuneração men sal à ser fi xada pe las só -
cias e que será le vada à con ta de des pesas
gerais da so ciedade.” 

Cláusula 3 – Per manecem inal teradas to das as
demais cláu sulas e condições do Con trato So cial não
alteradas pelo pre sente ins trumento as qua is per ma -
necem em ple no vi gor.

E por se acha rem em tudo jus tas e contrata-
das, as par tes fir mam o pre sente ins trumento em 5
(cinco) vias, de igual teor, na pre sença das tes temu -
nhas aba ixo in dicadas, o qual de verá ser le vado à
registro jun to à JUCESP – Jun ta Co mercial do Esta -
do de São Pa ulo, para que pro duza os seus ju rídi -
cos e le gais efe itos:

São Pa ulo, 3 de ju lho de 1997.  – Myriam Ní vea
de Andra de Orto lan  – Maria Isa bel Qu intino Ni co -
tero Pes tana.

Uso da De nominação So cial Novo Inte rior  Co muni -
cações Ltda.
Myriam Ní vea de Andrade Orto lan

Carlos Ma setti JR. 
RG nº 4.660.364-5-SSP/SP

Paulo R. Fer reira Vé ras
RG nº 13.021.468-SSP/SP

Guilherme R. Anders
OAB/SP nº 135.009

(À Co missão de Edu cação.)

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – O 
Projeto de De creto Le gislativo nº 470, de 2002, que
acaba de ser lido, tra mitará com pra zo de terminado
de qua renta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º,
da Cons tituição Fe deral, e de acor do com o art. 122,
II, b, do Re gimento Inter no, po derá re ceber emen das,
pelo pra zo de cin co dias úte is, pe rante a Co missão de 
Educação.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, ofí cio do Presidente da Câ mara dos
Deputados que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em
exercício, Se nador Bel lo Par ga.

É lido o se guinte:

SGM/P nº 1.170/02

Brasília, 23 de agos to de 2002

Senhor Presidente,
Comunico a Vos sa Exce lência, para os de vidos

fins, que foi apro vado o Pro jeto de Lei nº 634, de 1975
(nº 118/84 no Se nado Fe deral), o qual “Insti tui o Có di-
go Ci vil”, foi san cionado pelo Exce lentíssimo Se -
nhor Pre sidente da Re pública, con ver tendo-se na
Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de 2002.

Na opor tunidade, en caminho a essa Casa uma 
via dos au tógrafos do re ferido pro jeto, bem como o
texto da lei em que o mes mo foi con vertido.

Atenciosamente, – Aécio Ne ves, Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Os do cumentos a que se re fere o Ofí cio que aca ba
de ser lido fo ram jun tados ao pro cessado do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 118, de 1984, Vo lume I-C.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência re cebeu o Avi so nº 99, de 2002-CN
(nº 2.423/02, na ori gem), do Pre sidente do Tri bunal
de Con tas da União, en caminhando ao Con gresso
Nacional có pia da De cisão nº 1.063, de 2002-TCU
(Plenário), bem como dos res pectivos Re latório e
Voto que a fun damentam, re ferente à au ditoria re ali-
zada nas obras de pa vimentação de ro dovias es ta-
duais (RO-370 e RO-473), no Esta do de Ron dônia
(TC nº 005.687/2002-4).

A ma téria vai à Co missão Mista de Pla nos,
Orçamentos Pú blicos e Fis calização.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, men sagens presidenciais que se rão
lidas pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador
Bello Par ga.

São li das as se guintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) – A 
Mensagem nº 272, de 2002, vai à Co missão de Cons-
tituição, Jus tiça e Ci dadania e a Men sagem nº 273, de 
2002, vai à Co missão de Ser viços de Infra-es trutura.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cretario em exer cício, Se nador Bel lo Par ga.

São li dos os se guintes:

OF. PSDB/I/Nº 933/02

Brasília, 21 de agos to de 2002

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vossa Exce lência os

Deputados Márcio Fortes e Yeda Cru sius, como
membros ti tulares e os De putados Antô nio Kandir e
Léo Alcân tara, como mem bros su plentes da Co mis -
são Mis ta Espe cial des tinada a ana lisar a Me dida
Provisória nº 58/02, que “Exclui da ve dação prevista
no art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de se tembro de 1997,
as ações de tidas pela União no ca pital do Ban co do
Brasil S. A., e dá ou tras providências,” em subs tituição
aos an teriormente in dicados.

Atenciosamente, – De putado Jutahy Jú nior, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 939/02

Brasília, 21 de agos to de 2002

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vossa Exce lência os

Deputados Sampaio Dó ria e Da nilo de Cas tro, como
membros ti tulares e os De putados José Mú cio Monte-
iro e Ri carte de Fre itas, como membros su plentes da
Comissão Mis ta Espe cial des tinada a ana lisar a Me -
dida Pro visória nº 59/02, que “Dis põe so bre a utiliza-
ção das fon tes de re cursos exis tentes no Te souro Na -
cional no en cerramento do exer cício fi nanceiro de
2001, e dá ou tras pro vidências,” em subs tituição aos
anteriormente in dicados.

Atenciosamente, – De putado Jutahy Jú nior, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 944/02

Brasília, 21 de agos to de 2002

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vossa Exce lência os

Deputados Antônio Carlos Pannunzio e Feu Rosa,
como mem bros ti tulares e os De putados Lino Ros si e
Luiz Pi auhylino, como mem bros su plentes da Co mis -
são Mis ta Espe cial des tinada a ana lisar a Me dida
Provisória nº 61/02, que “Dis põe so bre a as sunção,

pela União, de res ponsabilidades ci vis pe rante ter cei-
ros no caso de aten tados terroristas ou atos de guer ra
contra ae ronaves de em presas aé reas bra sileiras,”
em subs tituição aos an teriormente in dicados.

Atenciosamente, – De putado Jutahy Jú nior, Lí -
der do PSDB.

OF. nº 801-L-PFL/02

Brasília, 27 de agos to de 2002

Senhor Presidente,
Indico a Vos sa Exce lência o De putado Lu ciano

Castro para in tegrar, como mem bro ti tular, a Co mis-
são Mis ta des tinada a emi tir pa recer à Me dida Pro vi-
sória nº 43, de 25 de ju nho de 2002, que “Dis põe so -
bre a re muneração dos cargos da Car reira de Pro cu-
rador da Fa zenda Na cional, e dá ou tras providências,”
em subs tituição ao De putado Ro berto Brant.

Atenciosamente, – Inocêncio Oli veira.

OF. nº 802-L-PFL/02

Brasília, 27 de agos to de 2002

Senhor Presidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico a Vos sa Exce -

lência os no mes dos De putados do Par tido da Fren te
Liberal que fa rão parte da Co missão Mis ta des tinada
a emi tir pa recer à Me dida Pro visória nº 57, de 7 de
agosto de 2002, que “Au toriza a Cen trais Elé trica Bra -
sileiras S.A – ELETROBRÁS e a União a ad quirirem
ações da Com panhia Ener gética de Go iás – CELG
para efe ito de in clusão no Pro grama Na cional de De -
sestatização – PND, e dá ou tras pro vidências,” em
substituição aos an teriormente in dicados.

Efetivo:

Deputado Ronaldo Ca iado
Deputado Vilmar Ro cha

Atenciosamente, – Inocêncio Oli veira.

Ofício nº 803-L-PFL/02

Brasília, 27 de agos to de 2002

Senhor Presidente,
Indico a Vos sa Exce lência o De putado José

Carlos Aleluia para in tegrar, como membro ti tular, da
Comissão Mis ta des tinada a emi tir pa recer à Me dida
Provisória nº 44, de 25 de ju nho de 2002, que “Dis põe
sobre a in clusão dos car gos da Co missão Executiva
do Pla no da La voura Ca caueira – CEPLAC no Pla no
de Clas sificação de Car gos, ins tituído pela Lei nº
5.645, de 10 de de zembro de 1970,” em substituição
ao De putado Lu ciano Cas tro.

Atenciosamente, – Inocêncio Oli veira
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OF. GLPMDB Nº 131/02

Brasília, 28 de agos to de 2002

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, co munico a Vos sa

Excelência as in dicações dos Se nadores Na bor Jú ni-
or, Alber to Sil va e Val mir Ama ral, como mem bros ti tu-
lares, em va gas an teriormente ocu padas pe los

Senadores Ca sildo Mal daner, Gil vam Borges e
Wellington Ro berto, na Co missão de Assun tos Eco -
nômicos – CAE. 

Na opor tunidade, re novo a Vos sa Exce lência
votos de apre ço e con sideração. – Se nador Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Serão fe itas as subs tituições so licitadas.

Sobre a mesa, ex pediente que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário em exer cício, Se nador Bel lo Par ga.

É lido o se guinte:

Brasília, 28 de agos to de 2002

Senhor Pre sidente,
Transcorridos quase dez anos da apro vação da

Lei nº 8.630 de 25 de fe vereiro de 1993, a cha mada
Lei de Mo dernização dos Por tos, pode ob servar-se
que os de bates em tor no do as sunto aca baram per -
dendo es paço para ou tros te mas li gados às vá rias re -
formas em preendidas pelo Go verno Fe deral. No en -
tanto, a ques tão por tuária con tinua sendo uma das
mais im portantes do ce nário na cional, par ticularmen-
te nes te mo mento, em que se apon ta como cru cial a
adoção de me didas que pro movam a re tomada do
desenvolvimento.

Desde 1999 e com ma ior pe riodicidade a par tir
do ano pas sado -, a Sub comissão de Por tos da Câ -
mara dos De putados, pro moveu uma sé rie de au diên -
cias pú blicas e se minários nas prin cipais ci dades por-
tuárias do País, vi sando à co leta de sub sídios para
serem le vados à Conferência Na cional dos Por tos,
promovida por esta Sub comissão, en tre os dias 14 e
16 de agos to de 2002, em Bra sília.

O en contro, re alizado no Au ditório Ne reu Ra -
mos, da Câ mara dos De putados, re uniu um pú blico
de mais de 400 pes soas, en tre convidados in ternacio-
nais, téc nicos, re presentantes de en tidades de traba -
lhadores e em presários e au toridades do se tor de
todo o País. Du rante três dias, fo ram de batidas pro -
postas e ex periências ad ministrativas e ope racionais,
visando à ela boração de su gestões para as di retrizes
de uma po lítica por tuária na cional.

Os re sultados fi nais da con ferência fo ram elen -
cados na “Carta de Bra sília”, do cumento que lhe pas -
so às mãos, em nome da Sub comissão de Por tos da
Câmara dos De putados, a tí tulo de co laboração e
subsidio para a im plementação de uma fu tura po lítica
nacional que con temple to dos os seg mentos en volvi-
dos nas ati vidades portuárias do Bra sil.

Acredito que a ques tão portuária é hoje um item
prioritário para o de senvolvimento eco nômico e so cial
do País. Como tal, me rece aten ção e em penho de au -
toridades e le gisladores, no sentido de que os por tos
continuem sen do fa tor de ge ração de renda, tra balho
e qua lidade de vida.

Sem mais, re novo meus pro testos de es tima e
consideração.

Atenciosamente, – De putada Fe deral Tel ma de
Souza (PT-SP), Pre sidente da Sub-Co missão de Por -
tos da Câ mara Fe deral.

Carta de Bra sília

A Con ferência Na cional dos Por tos, re alizada
entre 14 e 16 de agosto de 2002, pela Sub comissão
de Por tos da Câ mara dos De putados, em Bra sília,
com base nas apre sentações de es pecialistas e seus
respectivos de bates e nos re sultados ob tidos em se -
minários re gionais re alizados nos três úl timos anos
com a par ticipação da co munidade por tuária, re sume
neste do cumento pro postas a to dos os seg mentos
portuários, apro vadas por con senso, que se con subs-
tanciam na Car ta de Bra sília para os Por tos.

Considera a co munidade por tuária que após a
aplicação de al gumas re ceitas universais, con templa-
das pela Lei dos Por tos – descentralização ad minis-
trativa, cri ação de Au toridades Portuárias, ar renda-
mentos, pri vatização das ope rações e re forma da le -
gislação trabalhista – a pró xima eta pa in clui a de fini-
ção de uma po lítica na cional de en foque re gional que
priorize as re lações porto/cidade/região. No Bra sil, a
chamada mo dernização do se tor portuário foi re aliza-
da sem de finição prévia de uma po lítica na cional, pre -
valecendo o con senso de que não al cançamos re sul-
tados sa tisfatórios para os di ferentes ato res econômi-
cos e so ciais. Assim, pro põe:

I – Da Po lítica Por tuária Brasileira

– A ge ração de uma nova pla taforma
de re lações en tre o po der pú blico, em presá-
rios e tra balhadores, ba seada no con senso
sobre os te mas cen trais que de finem a po lí-
tica na cional para o se tor portuário. Esse
modelo deve ser ar ticulado a um pro jeto na -
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cional de transportes, de de senvolvimento
econômico e de re lações in ternacionais.

– A re gionalização dos portos como
caminho para alcançar formas al ternativas e 
inovadoras de de senvolvimento, na qual as
comunidades portuárias de sempenham um
papel central.

Deve ser con siderado, na re gionaliza -
ção, para o de senvolvimento das ci dades, a
recuperação de áre as por tuárias ob soletas
e a in corporação de no vas áreas lo gísticas,
como no vas formas de agregar va lor e ge rar
postos de tra balho.

– As áre as dos por tos or ganizados,
para se rem al teradas, de verão submeter-se
à con sulta pré via aos res pectivos con selhos
de au toridade por tuária –  CAP e sob ne -
nhuma hi pótese de verão im plicar numa di vi-
são ge ográfica e ge oeconômica da mes ma
unidade por tuária.

– Os mu nicípios de verão ser for taleci-
dos como fon tes de consulta e par ticipação
obrigatória nos es tudos e projetos para im -
plantação de pla nos de de sen volvimento e
zoneamento dos por tos, com vis tas ao for ta-
lecimento das re lações por to-cidade.

– Inte grar à po lítica por tuária ori enta -
ções des tinadas à am pliação da na vegação
de ca botagem e ao es timulo da cons trução
naval no País.

– De senvolver uma política am biental
preventiva que as segure o de senvolvimento
da ati vidade por tuária, sem pre juízo das
condições so cioambientais.

II – Da Ges tão Portuária

– O de senvolvimento de uma po lítica
de for talecimento da Au toridade Por tuária,
sempre como en tidade ex clusivamente de
caráter pú blico, como efe tiva re guladora da
exploração do porto.

– Apo io aos con selhos de au toridade
portuária – CAP, que de vem ser con sidera-
dos como or ganismos in dispensáveis na po -
lítica de des centralização e de apro ximação
do por to com as re alidades lo cais.

– A Au toridade Por tuária deve de sen-
volver uma po lítica de fo mento, conforme as 
vocações lo cais e re gionais, do tada de fle xi-
bilidade para agi lizar a to mada de de cisões
de in teresse do por to e da co munidade.

– De senvolver me canismos de aproxi-
mação e co operação en tre as di ferentes au -
toridades que atu am no sis tema por tuário
com vis tas à sua ra cionalização e au mento
da efi ciência.

– De senvolver es tudos a fim de po ten-
cializar o ren dimento dos es paços pos tos à
disposição aos usuários do por to.

III – Do Tra balho nos Por tos

– De fender uma po lítica de ade quação
da mão-de-obra por tuária à nova fase de ex -
ploração dos por tos, pela cri ação de cur sos
de for mação e re qualificação pro fissional
dentro da ca deia lo gística por tuária, e pela
adoção de programas de apo sentadoria an -
tecipada vo luntária.

– De fender a im plantação de ati vida-
des as sociadas aos por tos, con forme vo ca-
ções re gionais, vi sando atra ir in vestimentos
no in tuito de agre gar va lor à mo vimentação
de car gas, ge rar ren da e em prego.

– For talecer as con venções co letivas
de tra balho como ins trumento re gulador da
relação ca pital-trabalho, bus cando as segu-
rar igual dade de opor tunidades a to dos tra -
balhadores.

– Esta belecer mar cos re gulatórios
ajustados a uma po lítica de in clusão so cial
no sis tema.

IV – Da Po lítica de Fi nanciamentos

– Sob o pres suposto de que o por to é
uma ati vidade-meio, es timular po líticas ino -
vadoras de fi nanciamento ao in vestimento
portuário, no tadamente para a in fra-estrutu-
ra e equi pamentos ope racionais.

– Os in vestimentos de vem es tar em
sintonia com o pla nejamento es tratégico do
porto.

– Os in vestimentos em su perestrutura,
infra-estrutura e equi pamentos, as sim como
as pro moções da mul timodalidade nos
transportem, de evi dente mul tiplicação de
benefícios eco nômicos e so ciais, de vem ter
a par ticipação do po der pú blico, em suas di -
ferentes di mensões.

V – Das Áre as Por tuárias, da Inte gração Re gional
e do Co mércio Exte rior

– As cidades portuárias de vem ser
consideradas como um ter ritório pro dutivo
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que ofe rece opor tunidades de ge ração de
emprego e ren da, a partir de sua ca pacida-
de de in serção com petitiva e sus tentável na
economia glo bal de circulação.

– A des centralização e a in tegração re -
gional atu arão como ins trumento de po líti-
cas pú blicas, in fluindo para a re dução das
disparidades so ciais en tre as re giões do
país.

– A im plantação de po líticas na cionais
de co mércio ex terior e lo gística mul timodal
que se in tegrem, ao pon to de con templar os 
diversos ato res, tan to na zona pri mária
quanto na se cundária dos por tos.

– O pa pel do Estado será o de com por
uma po lítica am pla, in tersetorial e fle xível ao 
nível re gional, de finindo ob jetivos glo bais de 
modo iso nômico, e voltadas ao de senvolvi-
mento do co mércio ex terior.

Ao apre sentar es tas propostas à so ciedade
brasileira, a Carta de Bra sília aos Por tos re afirma
que a atu al si tuação dos por tos no Bra sil e suas im -
plicações eco nômicas e so ciais, re quer uma ação
rápida e fir me no rumo de sua vo cação que não é
outra se não a de ser vir de in terface efi ciente en tre
os mo dos de transporte re lacionados ao trans porte
marítimo. Com essa fun ção os portos se po sicionam
como cen tros de promoção e de senvolvimento de
atividades eco nômicas que facilitem a pro dução, a
circulação e o co mércio, ge rando no vas ex pectativas
de qua lidade de vida para os ci dadãos, em ge ral, e
para os tra balhadores, em particular.

Brasília, 16 de agos to de 2002.

Conferência Na cional
“Os Portos e o De senvolvimento Re gional”

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
expediente que aca ba ser lido será pu blicado e re me -
tido à Co missão de Ser viços de Infra-es trutura.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 
Senhor Pre sidente da Re públi ca adotou, em 22 de
agosto de 2002 e pu blicou no dia 23 do mes mo mês e
ano, a Medida Pro visória nº 62, que “Alte ra o art. 25 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe vereiro de 1998, que dis põe so -
bre as san ções pe nais e ad ministrativas de rivadas de
condutas e atividades le sivas ao meio am biente”.

De acor do com as in dicações das li deranças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re solução nº
1/2002-CN, fica as sim constituída a Co missão Mista
incumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES

Titulares Su plentes

PMDB

Renan Ca lheiros Gil vam Bor ges
Nabor Jú nior Mar luce Pin to
Gilberto Mes trinho Amir Lan do
Juvêncio da Fonseca Alber to Sil va

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

PFL

José Agri pino Ro meu Tuma
Francelino Pe reira Le omar Qu intanilha

Bloco Opo sição (PT/PPS)

Eduardo Su plicy Emilia Fer nandes

PDT

Sebastião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Carlos Pa trocínio Arlin do Por to

*PSB

Ademir Andra de Pa ulo Har tung

DEPUTADOS

Titulares  Su plentes
PFL

Inocêncio Oli veira Mo roni Tor gan
Francisco Co elho José Car los Fonseca Jú nior

PSDB
Jutahy Ju nior Anto nio Kan dir
Custódio Mat tos Chi co da Prin cesa

PMDB
Geddel Vi eira Lima Da mião Fe liciano
Albérico Fi lho Freire Jú nior

PT
João Pa ulo Adão Pret to

PPB
Odelmo Leão Ger son Pe res

PTB

Roberto Jef ferson Fer nando Gon çalves
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Bloco (PDT/PPS)

Miro Te ixeira Ri cardo Fer raço

Bloco (PL/PSL)

Valdemar Cos ta Neto Bis po Ro drigues

Bloco (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme ida Ha roldo Lima

*PTN

José de Abreu

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN, 
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi-
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO:  23-8-2002
– De signação da Co missão: 28-8-2002
– Insta lação da Co missão:     29-8-2002
– Emen das: até 29-8-2002 (7º dia da pu blicação)
– Pra zo fi nal na Co missão: 23-8-2002 a

5-9-2002(14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 5-9-2002 
– Pra zo na CD: de 6-9-2002 a 19-9-2002(15º ao

28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 19-9-2002
– Pra zo no SF: de 20-9-2002 a 3-10-2002 (42º dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 3-10-2002
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 4-10 a 6-10-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par -

tir de: 7-10-2002 (46º dia)
  – Pra zo fi nal no Con gresso: 21-10-2002 ** (60

dias)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
O Se nhor Presidente da Re pública ado tou, em 26
de agos to de 2002 e pu blicou no dia 27 do mes mo
mês e ano, a Medida Pro visória nº 63, que “Cria o
Programa Di versidade na Uni versidade, e dá ou tras
providências”.

De acor do com as in dicações das li deranças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re solução nº
1/2002-CN, fica as sim constituída a Co missão Mista
incumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES

Titulares Su plentes

PMDB

Renan Ca lheiros Gil vam Bor ges

Nabor Jú nior Mar luce Pin to
Gilberto Mes trinho Amir Lan do
Juvêncio da Fonseca Alber to Sil va

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

PFL

José Agri pino Ro meu Tuma
Francelino Pe reira Le omar Qu intanilha

Bloco Opo sição (PT/PPS)

Eduardo Su plicy Emilia Fer nandes

PDT

Sebastião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Carlos Pa trocínio Arlin do Por to

*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Titulares Su plentes

PFL

Inocêncio Oli veira Mo roni Tor gan
Francisco Co elho José Car los Fonseca Jú nior

PSDB

Jutahy Ju nior Anto nio Kan dir
Custódio Mat tos Chi co da Prin cesa

PMDB

Geddel Vi eira Lima Da mião Fe liciano
Albérico Fi lho Freire Jú nior

PT

João Pa ulo Adão Pret to

PPB

Odelmo Leão Ger son Pe res

PTB

Roberto Jef ferson Fer nando Gon çalves

Bloco (PDT/PPS)

Miro Te ixeira Ri cardo Fer raço
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Bloco (PL/PSL)

Valdemar Cos ta Neto Bis po Ro drigues

Bloco (PSB/PC do B)
José Anto nio Alme ida Ha roldo Lima

*PHS
Roberto Argen ta

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN, 
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi -
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO: 27-8-2002
– De signação da Co missão: 28-8-2002
– Insta lação da Co missão: 29-8-2002
– Emen das: até 2-9-2002 (7º dia da pu blicação)
– Pra zo fi nal na Co missão: 27-8-2002 a

9-9-2002(14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 9-9-2002 
– Pra zo na CD: de 10-9-2002 a 23-9-2002(15º

ao 28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 23-9-2002
– Pra zo no SF: de 24-9-2002 a 7-10-2002 (42º dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 7-10-2002
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 8-10 a 10-10-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par -

tir de: 11-10-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gresso: 25-10-2002 ** (60

dias)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
O Se nhor Presidente da Re pública ado tou, em 26
de agos to de 2002 e pu blicou no dia 27 do mes mo
mês e ano, a Medida Pro visória nº 64, que “Esta -
belece ex ceção ao al cance do art. 2º da Lei nº
10.192, de 14 de fe vereiro de 2001, que dis põe so -
bre me didas com plementares ao Pla no Real, e dá
outras providências”.

De acor do com as in dicações das li deranças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re solução nº
1/2002-CN, fica as sim constituída a Co missão Mista
incumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES

Titulares Su plentes

PMDB
Renan Ca lheiros Gil vam Bor ges
Nabor Jú nior Mar luce Pin to
Gilberto Mes trinho Amir Lan do
Juvêncio da Fonseca Alber to Sil va

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

PFL

José Agri pino Ro meu Tuma
Francelino Pe reira Le omar Qu intanilha

Bloco Opo sição (PT/PPS)

Eduardo Su plicy Emilia Fer nandes

PDT

Sebastião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Carlos Pa trocínio Arlin do Por to

*PSB

Ademir Andra de Pa ulo Har tung

DEPUTADOS

Titulares Su plentes

PFL
Inocêncio Oli veira Mo roni Tor gan
Francisco Co elho José Car los Fonseca Jú nior

PSDB

Jutahy Ju nior Anto nio Kan dir
Custódio Mat tos Chi co da Prin cesa

PMDB

Geddel Vi eira Lima Da mião Fe liciano
Albérico Fi lho Freire Jú nior

PT

João Pa ulo Adão Pret to

PPB

Odelmo Leão Ger son Pe res

PTB
Roberto Jef ferson Fer nando Gon çalves

Bloco (PDT/PPS)

Miro Te ixeira Ri cardo Fer raço

Bloco (PL/PSL)

Valdemar Cos ta Neto Bis po Ro drigues

Bloco (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme ida Ha roldo Lima
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*PSDC

Fernando Zup po

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN, 
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi -
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO: 27-8-2002
– De signação da Co missão: 28-8-2002
– Insta lação da Co missão: 29-8-2002
– Emen das: até 2-9-2002 (7º dia da pu blicação)
– Pra zo fi nal na Co missão: 27-8-2002 a

9-9-2002(14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 9-9-2002
– Pra zo na CD: de 10-9-2002 a 23-9-2002(15º

ao 28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 23-9-2002
– Pra zo no SF: de 24-9-2002 a 7-10-2002 (42º dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 7-10-2002
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 8-10 a 10-10-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par -

tir de: 11-10-2002 (46º dia)
  – Pra zo fi nal no Con gresso: 25-10-2002 ** (60

dias)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
A Pre sidência re cebeu o Aviso nº 536, de 2002, do
Ministro da Fa zenda, en caminhando, nos ter mos do
disposto no art. 41 da Re solução nº 43, de 2001, do
Senado Fe deral, o re latório com as ca racterísticas
das ope rações de crédito ana lisadas no âm bito da -
quela Pas ta, no mês de ju lho do corrente ano.

O ex pediente, anexado ao pro cessado do Avi so nº 
20, de 2002, vai à Co missão de Assun tos Eco nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A 
Presidência re cebeu o Aviso nº 1.126, de 27 do cor -
rente, do Tribunal de Contas da União, en caminhando
Relatório de suas Ati vidades, re ferente ao 2º tri mestre
de 2002.

O ex pediente, anexado ao pro cessado do Avi so
nº 46, de 2002, vai à Co missão de Fiscalização e
Controle.

* De signações fe itas nos termos da Re solução nº 2, de 2000-CN.
** §7º do art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação dada
pelo art. 1º da Emen da Cons titucional n° 32, de 2001: “Pror ro-
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe ríodo a vi gência de me dida
provisória que, no pra zo de ses senta dias, con tado de sua pu bli-
cação, não ti ver a sua vo tação en cerrada nas duas Ca sas do
Congresso Na cional”.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A
Presidência co munica ao Ple nário que recebeu da Co -
missão Espe cial Mis ta, criada pelo Re querimento nº 01, 
de 2002-CN, des tinada a le vantar e di agnosticar as ca u-
sas e efe itos da vi olência que as sola o País, ou vindo-se,
para tan to, Go vernadores de Esta do, Se cretários de
Segurança Pú blica, Co mandantes das Po lícias Ci vis e
Militares, Di retores de Pre sídios e ou tros es pecialistas e 
autoridades li gados à área e re quisitando-se có pias de
todas as pro posições em tra mitação em am bas as Ca -
sas para con solidá-las em uma úni ca pro posta de
emenda à Cons tituição ou em um úni co pro jeto de lei,
conforme o caso, com vis ta a uma tra mitação em rit mo
acelerado, tan to na Câ mara como no Se nado, o Re lató-
rio nº 01, de 2002-CN(*), que vai à pu blicação e será
encaminhado às au toridades com petentes.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A 
Presidência co munica ao Ple nário que re cebeu da
Comissão Especial Mis ta, criada pelo Re querimento
nº 01, de 2002-CN, com a fi nalidade de es tudar as ca -
usas da cri se de abas tecimento de ener gia no País,
bem como pro por al ternativas ao seu equa cionamen-
to, o Re latório Fi nal nº 02, de 2002-CN(*), que vai à
publicação e será en caminhado às au toridades com -
petentes.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio em exer cício, Se nador Bel lo Par ga.

É lido o se guinte:

OF. GSWO82

Brasília, 28 de agos to de 2002

Senhor Presidente,
Na qua lidade de re lator do PLS nº 85/01, na Co -

missão de Assun tos Econômicos, so licito a V. Exª as
providências ne cessárias no sen tido da re publicação
do tex to fi nal e o en vio de no vos au tógrafos à Câ mara
dos De putados, tendo em vis ta que da pu blicação
consta ine xatidão ma terial.

Atenciosamente, – De putado Waldeck Ornélas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A 

Presidência de termina a re publicação dos pa receres,
do tex to con solidado e o en vio de no vos au tógrafos à
Câmara dos De putados.

São os se guintes os pa receres e o tex -
to con solidado:

(*) O Re latório nº 1, de 2002-CN, en contra-se pu blicado em su -
plemento “A” à pre sente edi ção.
(*) O Re latório nº 2, de 2002-CN, en contra-se pu blicado em su -
plemento “B” à pre sente edi ção.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavl canti) –
Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretá -
rio, em exer cício, Se nador Bel lo Par ga

É lido o se guinte:

Of. Nº 5.093/2002

Belo Ho rizonte, 16 de agos to de 2002

Exmº Sr.
Senador Ra mez Te bet
DD. Pre sidente do Se nado Fe deral
Brasília-DF

Senhor Pre sidente,
Em face dos ter mos de seu ofí cio nº

280-26/00-PRES, da tado de 3-10-00, com uma vi sita
remeto-lhe, por có pia o in cluso pa recer por mim apro -
vado, re ferente ao do cumento de nº 15.602-99.

Ao en sejo re novo a V. Exª pro testos de ele vada
estima e cor dial apre ço. – De sembargador Murilo
José Pe reira, Corregedor-Geral de Jus tiça.

Excelentíssimo De sembargador Cor regedor-Geral
da Jus tiça

O Pre sidente do Tri bunal de Jus tiça de Mi nas
Gerais, De sembargador Sér gio Lel lis San tiago, en -
caminhou a esta Cor regedoria ofí cio do Exmº Sr.
Senador Antô nio Car los Ma galhães, no qual há de -
núncias so bre a Com panhia do Vale do Rio Doce,
influenciar de cisões ju diciais nas Co marcas de Go -
vernador Va ladares e Con selheiro Pena.

Consta do re ferido ex pediente que de acor do
com a de núncia apresentada na CPI, a Cia Vale do
Rio Doce te ria ar cado com os custos da re forma do
prédio do Fó rum de Go vernador Va ladares em tro ca
de se be neficiar com a pro telação de sen tenças con -
trárias a seus in teresses. Há in formação de que a
sentença do pro cesso 10594011044-5, da 1ª Vara Cí -
vel da co marca, es taria sendo pro telada há 22 anos, e 
que a do pro cesso 10595000707-7 da 3ª Vara Cí vel,
desde 1995. O mes mo fato ocor rendo em Con selhei-
ro Pena, nos autos de nº 857.

Sugerida cor reção ge ral na co marca de Go ver -
nador Va ladares, a mesma não teve sua ins tauração,
vindo os au tos con clusos a esta ju íza-corregedora,
que de terminou se oficiasse ao Di retor do Foro de
Governador Va ladares para in formar so bre os pro -
cessos ci tados às fls. 2/4.

No ofí cio di rigido ao MM Juiz Diretor do Fó rum
da Co marca de Go vernador Va ladares, Dr. Octá vio de 
Almeida Ne ves, e por este en caminhado aos ju ízes ti -
tulares das res pectivas va ras, os ma gistrados respon-
deram que:

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Dr. Wag ner de Alcântara Pe reira, ti tular da 3ª
Vara Cí vel disse que quan to aos pro cessos
105.95.000.707-7, 105.94.000.325-1, 105.94.000.572-8, 
105.96.004.316-1, se tratam de Ações de Inde nização,
em tra mitação na 3ª Vara Cí vel, sendo que a fase de
instrução foi con cluída e os me moriais apre sentados.

Quanto ao pro cesso 105.95.004.034-2, tam bém
uma Ação de Inde nização, em tramitação não ci tada
vara, a fase de ins trução foi concluída e os me moriais
apresentados e já há pa recer do MP.

Aduz o ma gistrado que ao apre ciar os pro ces-
sos para pro lação de sentença, ob servou que a re la-
ção pro cessual não se for mou no pro cesso
105.95.004.034-2, pois não hou ve ci tação do de nun-
ciado a lide. Foi de terminada a ci tação do de nuncia-
do, bem como da re presentante le gal do mes mo, sen -
do de terminada a in timação dos ad vogados.

Alega que ne nhum dos pro cessos per manece
arquivado, mas que ti veram uma tra mitação lenta de vi-
do a mul tiplicidade de au tores, oi tiva de inú meras tes -
temunhas me diante pre catórias, substituição de ad vo-
gados, sen do que o mes mo já for mou 16 vo lumes.

No que con cerne ao pro cesso em an damento
na 1º Vara Cí vel, Dr. Agnal do Rod. Pe reira, in formou
que o pro cesso 105.94.011.044-5 tra ta de Inde niza-
ção por Aci dente de Tra balho aju izada con tra o INSS.
Informa que 01-08-89 foi dada sen tença, que jul gou
procedente o pe dido, in terposto re curso de Ape lação, 
sendo a de cisão con firmada pelo TAMG. Os au tos re -
tornaram, pas sando-se à li quidação da con denação.

De acor do com o ma gistrado ti tular da 1ª Vara
Cível de Go vernador Va ladares, sob sua pre sidência,
o INSS foi ci tado e apre sentou no vos cál culos, sendo
os au tos re metidos ao contador te soureiro, e, atual-
mente, aguar da-se a ma nifestação do INSS so bre o
valor apurado. Esclarece ain da que, a Cia Vale do Rio
Doce não é par te no pro cesso.

É o Re latório.
Ante os es clarecimentos pres tados per cebe-

mos que hou ve gran de quan tidade de atos pro cessu-
ais pra ticados pe las partes na tra mitação dos pro ces-
sos e, além dis so, não há qual quer in dicio pal pável de
parcialidade dos ma gistrados nos fe itos sob sua res -
ponsabilidade.

Vale res saltar a im portância das in vestigações
da CPI do ju diciário, que nos au xilia a fiscalizar a
prestação ju risdicional, in formando-nos quanto a pos -
síveis ir regularidades. No pre sente caso, po rém, as
alegações não têm fun damento, a não ser o fato de

Agosto de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  29 16509

    719AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL     715AGOSTO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



estarem as partes descontentes pela de mora no trâ -
mite das ações, o que é fato com preensível, en tretan -
to, ante a com plexidade das ca usas a de mora não
chegou a cons tituir ir regularidade.

Ademais, por meio dos es clarecimentos pres ta -
dos pe los ma gistrados, de preende-se que os au tos
estão ten do, no mo mento, tramitação re gular.

Outrossim, ofi ciada à Se cretaria de Obras do
Tri bunal de Jus tiça, Dr Jor ge Luís Pa radela Cu nha,
Secretário res ponsável pelo se tor, in formou a esta
Corregedoria de Jus tiça que as obras de re forma para 
ampliação dos Fó runs das co marcas de Go vernador
Valadares e Con selheiro Pena fo ram exe cutadas ex -
clusivamente por meio do or çamento do Tri bunal.

Em as sim sendo, ante aos fa tos apontados nos
autos, aos es clarecimentos pres tados, e ao an da-
mento) pro cessual, s.m.j, su giro se jam ar quivados,
comunicando-se as par tes in teressadas.

A ele vada apre ciação de Vossa Exce lência
Belo Ho rizonte, 18 de ju lho de 2002. – Joelisa

Souto Lú cio de Oliveira, Ju íza-Corregedora.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – O 

ofício lido vai à pu blicação, será ane xado ao pro ces-
sado do Re querimento nº 118, de 1999 e en caminha -
do, em có pia, ao in teressado.

O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Ca valcanti) –
Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício Se nador Bello Par ga.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 489, 2002

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Re -
gimento Inter no do Se nado Fe deral e de acor do com
as tra dições da Casa, as se guintes ho menagens pelo
falecimento do Se nhor Se nador Albi no Gon çalves
Boaventura:

a) in serção em ata de um voto de pro -
fundo pe sar;

b) apre sentação de con dolências à fa -
mília.

Tenho imensa tris teza em in formar aos no bres
colegas o fa lecimento, em Go iânia, do pas tor Albino
Gonçalves Bo aventura, de 79 anos, pri meiro su plente
do meu man dato nes ta Casa e que che gou as sumir
as fun ções le gislativas por oito me ses, nos anos de
1997 e 2000.

Albino Bo aventura nas ceu em Car mo do Pa ra -
naíba (MG), no dia 23 de no vembro de 1922, de onde
se mu dou ain da na in fância para Uru ana (GO). Nes te
município exerceu a sua pri meira ati vidade pú blica

como ve reador. A carreira po lítica sem pre foi con ciliada
com suas in cumbências re ligiosas. Com re conhecida
desenvoltura, o pas tor Albino atu ou como pre sidente da 
Igreja Assem bléia de Deus no ba irro de Cam pinas, um 
dos ma iores e mais an tigos de Go iânia, e ain da exer -
ceu o pa pel de mem bro da Jun ta Con ciliadora da
Convenção das Assem bléias de Deus.

Teólogo, ho mem ex tremamente de dicado as ca -
usas, so ciais, re ligiosas e re ferência mo ral no meu
partido, o PMDB, não tive dú vida ao con vidá-lo para
assumir a po sição de pri meiro su plente em mi nha
chapa, em 1994. Des de en tão, am pliamos nos sos la -
ços de ami zade e ad miração e pos so as segurar que o 
Estado de Go iás e o País per deram um par lamentar
atuante e tra balhador, um pas tor com imen sa sen sibi-
lidade so cial e, aci ma de tudo, um ho mem pú blico in -
dignado com os con trastes que am pliam o abis mo en -
tre ri cos e po bres na so ciedade bra sileira.

Sala das Ses sões, 8 de agos to de 2002. – Se na-
dor Mauro Mi randa.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) – A 
Mesa en caminhará o voto de pe sar à fa mília do Se na-
dor Albi no Bo aventura.

Sobre a mesa, men sagens presidenciais que
serão li das pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Se na-
dor Bel lo Par ga.

São li das as se guintes:

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 270, de 2002 (nº 702/02, na ori gem), de 8
de agos to do cor rente ano, res tituindo au tógrafos do
Projeto de Lei nº 49, de 2002-CN, que abre ao or ça-
mento Fis cal da União, cré dito su plementar no va lor
de R$50.000.000,00 (cin qüenta mi lhões de re ais), em 
favor da Justiça Ele itoral, para re forço de do tações
constantes do or çamento vi gente, san cionado e
transformado na Lei nº 10.528, de 8 de agos to de
2002; e

– Nº 271, de 2002 (nº 701/02, na ori gem), de 8
de agos to do cor rente ano, res tituindo au tógrafos do
Projeto de Lei nº 37, de 2002-CN, que abre aos Orça -
mentos Fiscal e da Se guridade So cial da União, em
favor do Tri bunal de Con tas da União, dos ór gãos do
Poder Ju diciário e do Mi nistério Pú blico da União, cré -
dito su plementar no va lor global de quinhentos e qua-
renta e seis mi lhões, se iscentos e ses senta e um mil,
oitocentos e se tenta e seis re ais, para re forço de do ta-
ções con signadas nos orçamentos vi gentes, sancio-
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nado e trans formado na Lei nº 10.527, de 8 de agos to
de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
As men sagens li das vão à pu blicação

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Pre sidente, gos taria de pe dir a pa lavra pela Li de -
rança do Go verno, as sim que fos se pos sível.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Ca valcanti) –
Concedo a pa lavra ao Se nador Ro mero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se nadores, gos taria de fa zer dois re gistros
e um ape lo.

O pri meiro re gistro é que hoje se com pletou o
processo de Anis tia no Bra sil. O Presidente Fer nando
Henrique Cardoso as sinou hoje uma me dida pro visó -
ria que am pliou o con ceito de Anis tia e re gulamentou
a for ma de pa gamento a vá rios ser vidores e pessoas
que es tavam fora do prin cípio dessa ques tão. Em uma 
solenidade no Pa lácio do Planalto, foi mu ito im portan -
te ver o po sicionamento do Pre sidente Fer nando
Henrique e o fe cho que se deu à ma téria.

O se gundo re gistro, que faço com sa tisfação, é o 
do cres cimento do nos so can didato a Pre sidente,
José Ser ra. Nas úl timas se manas, com os pro grama
eleitorais, ele co meça a cres cer nas pesquisas e, sem 
dúvida ne nhuma, vai che gar ao se gundo tur no e ga -
nhar as ele ições.

Gostaria tam bém de fa zer um apelo à Câ mara
dos De putados para que pu desse che gar ainda hoje a 
um en tendimento no sen tido de vo tar a Me dida Pro vi-
sória nº 38, que re abre o Re fis e o pro cesso de par ce -
lamento de dé bitos numa con dição me lhor para os
pequenos e mé dios em presários, en fim, para to dos
aqueles que hoje es tão ina dimplentes pe rante a Re -
ceita Fe deral, o INSS ou o Te souro Na cional. É ex tre-
mamente im portante que se pos sa ter, ain da esta se -
mana, um po sicionamento so bre essa ques tão. É pre-
ciso dar con dição às em presas na cionais, prin cipal -
mente as pe quenas, de ro larem suas dí vidas e re abri -
rem o pro cesso de ne gociação.

Nesse sen tido, faço aqui um ape lo à Câ mara
dos De putados e re gistro que o Se nado Fe deral es ta-
rá pron to para vo tar as sim que es sas ma térias che -
garem aqui, pois há um com promisso de to dos os
Senadores de, ha vendo ma téria re levante para o
País, es tarmos to dos pre sentes, in dependentemen -
te do pro cesso ele itoral, para vo tarmos aqui lo que for
consistente.

Quero, ain da, Sr. Pre sidente, em nome da Li de-
rança do PSDB, re gistrar que es tou en caminhando à

Mesa um ofí cio in dicando o Se nador Te otonio Vi lela
Filho como mem bro da Co missão de Assun tos Eco -
nômicos, para que fi que re gistrada essa mo dificação
na ata da ses são de hoje.

Durante o dis curso do Sr. Ro mero
Jucá, o Sr. Mo zarildo Ca valcanti, 4º Se cretá-
rio, de ixa a ca deira da pre sidência, que é
ocupada pelo Sr. Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – A Mesa
aguarda o en caminhamento do res pectivo do cumento.

Sobre a mesa, pro jeto de lei do Se nado que
passo a ler.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 213, DE 2002

Inclui as do ações aos fun dos con -
trolados pe los Conselhos de Assis tência
Social na per missão para de dução do im -
posto de ren da de vido pe las pessoas fí -
sicas e ju rídicas.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem-

bro de 1995, pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:

Art. 12. Do im posto apu rado na for ma
do ar tigo an terior, po derão ser de duzidos:

I – as con tribuições fe itas aos fun dos
controlados pe los Con selhos Mu nicipais,
Estaduais e Na cional dos Di reitos da Cri an-
ça e do Ado lescente e pe los Con selhos Mu -
nicipais, Esta duais e Na cional de Assis tên-
cia So cial;

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

Art. 2º Apli ca-se o dis posto no art. 260 da Lei
nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, al terado pela Lei
nº 8.242, de 12 de ou tubro de 1991, às do ações efe-
tuadas ao Fundo Na cional de Assis tência So cial e
aos fun dos de as sistência so cial ins tituídos pe los
Estados, pelo Dis trito Fe deral e pe los Mu nicípios,
nos ter mos da Lei nº 8.742, de 7 de de zembro de
1993.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Justificação

A Cons tituição Fe deral consagra os princípios
norteadores da as sistência so cial. O pri meiro de les é
que deve ser pres tada a quem dela ne cessitar, in de-
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pendentemente de con tribuição à se guridade so cial.
Seus ob jetivos, tal como dis criminado no art. 203, são:

I – pro teção à fa mília, à ma ternidade, à 
infância, à ado lescência e à ve lhice;

II – o am paro às cri anças e ado lescentes
carentes;

III – a pro moção da in tegração ao mer -
cado de tra balho;

IV – a ha bilitação e re abilitação das
pessoas por tadoras de de ficiência e a pro-
moção de sua in tegração à vida co munitária;

V – a ga rantia de um sa lário mí nimo
de be nefício men sal à pes soa portadora de
deficiência e ao ido so que com provem não
possuir me ios de pro ver à própria ma nuten-
ção ou de tê-la pro vida por sua fa mília, con-
forme dis puser a lei.

Art. 204. Pres creve que as ações na área da
assistência so cial se rão or ganizadas com base na
descentralização po lítico-administrativa, re servan -
do-se a exe cução às es feras es tadual e mu nicipal e
às en tidades be neficentes e de as sistência so cial. O 
mesmo ar tigo pre vê a par ticipação da po pulação,
por meio de or ganizações re presentativas, na for mu-
lação das políticas e no con trole das ações em to -
dos os ní veis.

Percebe-se que a in tenção do le gislador cons ti -
tuinte foi a de es timular ao má ximo a in teração da so -
ciedade com os or ganismos de go verno, em busca
daqueles ob jetivos. Bus ca-se, as sim, ca nalizar a
energia so cial, que tra dicionalmente se ma nifesta por
meio de en tidades de as sistência e de be nemerência
ou de do ações em di nheiro, para com plementar e, de
certa for ma, dar ma ior ra cionalidade e uti lidade às
ações ofi ciais.

As di retrizes cons titucionais têm-se ma terializa -
do, no ní vel le gal, pela ins titucionalização de con se -
lhos, como for ma de as segurar a participação da ci -
dadania na for mulação das po líticas e no con trole das 
ações, bem como de fun dos es peciais, como ins tru-
mento de ope racionalização mais ágil e efi ciente.

Assim, atu almente co existem o Con selho Na ci-
onal dos Di reitos da Criança e do Ado lescente
(CONANDA) e o Con selho Na cional de Assis tência
Social (CNAS), com seus cor respondentes con selhos
estaduais e mu nicipais.

Seguindo a mes ma ar quitetura, tan to os con se -
lhos dos di reitos da criança e do ado lescente, quanto
os de as sistência so cial, nos três ní veis de go verno,
têm como ins trumento ope rativo fi nanceiro o res pecti -

vo fun do (Fun dos da Criança e do Ado lescente e Fun -
dos de Assis tência So cial).

Os fun dos es taduais e mu nicipais (as sim como
os con selhos) são cri ados me diante le gislação pró-
pria e são cons tituídos de re cursos de correntes de
fontes go vernamentais e de con tribuições de pessoas
físicas e ju rídicas.

Segundo da dos do IBGE, em 1999 80% dos Mu -
nicípios bra sileiros ha viam ins talado seus Con selhos
de Di reitos e des tes 34% (cer ca de 1.400) es tavam
com o fun do da cri ança e do ado lescente cri ado.

Já os Con selhos de Assis tência So cial, no ano
de 2000, es tavam ins talados em 4.878 dos 5.507 Mu-
nicípios, e em 4.747 de les o respectivo fun do ha via
sido cri ado, proporcionando o quan titativo de 4.503
planos ela borados. Esses da dos são for necidos pelo
Anuário da Previdência So cial, re lativo a 2000.

De acor do com a mes ma fon te, a as sistência
proporcionada no triê nio 1998/2000 se re flete nos se -
guintes nú meros:

Embo ra o ar cabouço ins titucional e ope rativo seja
idêntico para as áre as de as sistência es pecífica à cri an-
ça e ao ado lescente e de as sistência em ge ral, há uma
quase inex plicável distinção en tre am bas. Su cede que,
pela le gislação própria, as contribuições de pes soas fí -
sicas e ju rídicas, que po dem ser fe itas para qual quer um 
dos fun dos, so mente pro porcionam de dução no im pos-
to de ren da de vido quan do o des tino da do ação é um
dos fun dos da criança e do ado lescente.

Esse be nefício fiscal, (art. 12 da Lei nº 9.250, de
1995, com binado com o art. 22 da Lei nº 9.532, de
1997) per mite que as pes soas fí sicas destinem até
6% do im posto de ren da de vido (em con corrência
com as con tribuições culturais e da área au diovisual).
As em presas po dem doar até 1% do im posto de vido.

Apenas uma por centagem mu ito pe quena das
empresas, en tre as qua se 190.000 que apre sentam
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declaração pelo lu cro real, tem fe ito do ações aos fun -
dos da cri ança e do ado lescente, como se vê do qua -
dro aba ixo, re lativo ao ano de 2000, re tirado de um
estudo re cente do Insti tuto de Pes quisas Eco nômicas
Aplicadas (IPEA):

As do ações des tinam-se, ge ralmente, aos fun -
dos es taduais e mu ni cipais das uni dades da fe deração
onde es tão lo calizadas as em presas do adoras. O Fun-
do Na cional, desde sua cri ação, re cebeu uma úni ca do -
ação, da Pe trobrás, ocorrida no fi nal de 2000. A não
destinação de do ações ao Fun do Na cional deve-se,
provavelmente, à preferência das em presas em contri -
buir com os fun dos lo cais, para que as ações sejam re -
alizadas nos Mu nicípios onde es tão ins taladas.

Potencialmente, a do ação das em presas po deria
alcançar o montante de R$99 mi lhões em todo o Bra sil,
se to das as em presas que de claram pelo lu cro real e que 
têm im posto a pa gar op tassem pela de dução. Entretanto,
no ano de 2000 os va lores do ados fi caram no li miar de
R$6,5 milhões, re presentando ape nas 6% do po tencial.
Isso pode ser vi sualizado na ta bela aba ixo:

De todo o ex posto, ve rifica-se, por um lado, não
haver qual quer jus tificativa para tra tamento tri butário
diferenciado en tre as do ações aos fun dos da criança
e do ado lescente e as do ações aos fun dos de as sis-
tência so cial, visto que am bos cum prem ba sicamente
funções da mes ma na tureza e, em tudo o mais, es tão
inseridos em sis tema le gal e operativo idên tico.

Por ou tro lado, é mais que evi dente a exis tência
de lar go es paço de con corrência en tre os dois sis te-
mas. Como o sis tema da cri ança e do ado lescente
atrai a do ação de ape nas qui nhentas das qua se oi -
tenta mil em presas po tencialmente do adoras, ele não 
será pre judicado se per mitir também aos fundos de
assistência so cial an gariar do ações.

Importante as sinalar que, por não se es tar insti-
tuindo re núncia de re ceita nova, o pro jeto ora sub me-
tido à apre ciação das Ca sas do Congresso Na cional
não in cide nas co minações da Lei de Res ponsabilida-
de Fis cal. Tra ta-se apenas de abrir, aos po tenciais do -
adores, op ção para des tinação de re cursos a partir de 
instituto de re núncia tri butária previamente exis tente.

Sala das Ses sões, 28 de agosto de 2002. – Se -
nador Waldeck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO IV
Da Assis tência So cial

Art. 203. A as sistência so cial será pres tada a
quem dela ne cessitar, in dependentemente de con tri-
buição à se guridade so cial, e tem por ob jetivos:

I – a pro teção à fa mília, à ma ternidade, à in fân-
cia, à ado lescência e à ve lhice; 

II – o am paro às cri anças e ado lescentes ca -
rentes;

III – a pro moção da in tegração ao mer cado de
trabalho;

IV – a ha bilitação e re abilitação das pes soas
portadoras de de ficiência e a pro moção de sua in te-
gração à vida co munitária;

V – a ga rantia de um sa lário mí nimo de be nefí-
cio men sal à pessoa por tadora de de ficiência e ao
idoso que com provem não pos suir me ios de pro ver à
própria ma nutenção ou de tê-la pro vida por sua fa mí-
lia, con forme dis puser a lei. 

Art. 204. As ações go vernamentais na área da
assistência so cial se rão re alizadas com re cursos do
orçamento da se guridade so cial, previstos no art.
195, além de ou tras fon tes, e or ganizadas com base
nas se guintes di retrizes:

I – des centralização po lítico-administrativa, ca -
bendo a co ordenação e as nor mas ge rais à es fera fe -
deral e a co ordenação e a execução dos res pectivos
programas às es feras es tadual e mu nicipal, bem como
a en tidades be neficentes e de as sistência so cial;
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II – par ticipação da po pulação, por meio de or -
ganizações re presentativas, na for mulação das po líti -
cas e no con trole das ações em to dos os ní veis.
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a le gislação do im posto de
renda das pes soas fí sicas e dá ou tras
providências.

O Pre sidente da Re pública,
faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e

eu san ciono a se guinte Lei:
....................................................................................

Art 12. Do im posto apu rado na for ma do ar tigo
anterior, po derão ser de duzidos:

I – as con tribuições fe itas aos fun dos controla-
dos pe los Con selhos Mu nicipais, Esta duais e Na cio-
nal dos Di reitos da Criança e do Ado lescente;

II – as con tribuições efe tivamente re alizadas em 
favor de projetos culturais, apro vados na for ma da re -
gulamentação do Pro grama Na cional de Apoio à Cul -
tura – PRONAC, ins tituído pelo art. 1º da Lei nº 8.313,
de 23 de de zembro de 1991; 

III – os in vestimentos fe itos a tí tulo de in centivo
as ati vidades au diovisuais, na for ma e con dições pre -
vistas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho
de 1993:

IV – (Ve tado);
V – o im posto re tido na fon te ou o pago, in clusive

a tí tulo de re colhimento com plementar, cor respon -
dente aos ren dimentos in cluídos na base de cál culo;

VI – o im posto pago no ex terior de acor do com o
previsto no art. 5º da Lei nº 4.862, de 29 de no vembro
de 1965.

§ 1º A soma das de duções a que se re ferem os
incisos I a IV não po derá re duzir o im posto de vido em
mais de doze por cen to.

§ 2º (Ve tado)
....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe so bre o Esta tuto da Cri ança e
do Adolescente, – e dá ou tras providências.

O Pre sidente da Re pública,
faço sa ber que o Congresso Na cional de creta e

eu san ciono a se guinte lei:
....................................................................................

Art. 260. Os con tribuintes do im posto de ren da
poderão aba ter da ren da bru ta 100% (cem por cen to)
do va lor das do ações fe itas aos fun dos con trolados
pelos Con selhos Mu nicipais, Esta duais e Na cional

dos Di reitos da Cri ança e do Ado lescente, ob servado
o se guinte:

I – li mite de 10% (dez por cen to) da renda bru ta
para pes soa fí sica;

II – li mite de 5% (cin co por cen to) da renda bru ta
para pes soa ju rídica.

§ 1º – As de duções a que se re fere este ar tigo
não es tão su jeitas a ou tros li mites es tabelecidos na
legislação do im posto de ren da, nem ex cluem ou re -
duzem ou tros be nefícios ou aba timentos e de duções
em vi gor, de ma neira es pecial as do ações a en tida-
des de uti lidade pú blica.

§ 2º Os Con selhos Mu nicipais, Estaduais e Na -
cional dos Di reitos da Cri ança e do Ado lescente fi xa-
rão cri térios de uti lização, por meio de pla nos de apli-
cação das do ações sub sidiadas e de mais re ceitas,
aplicando ne cessariamente per centual para in centivo
ao aco lhimento, sob a for ma de guar da, de cri ança ou
adolescente, ór fãos ou aban donado, na for ma do dis -
posto no art. 227, § 3º, VI, da Cons tituição Fe deral.
....................................................................................

LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991

Cria o Con selho Na cional dos Di rei-
tos da Cri ança e do Ado lescente (Co nan-
da) e dá ou tras providências.

O Pre sidente da Re pública,
faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e

eu san ciono a se guinte lei:
Art. 1º Fica cri ado o Con selho Na cional dos Di -

reitos da Cri ança e do Ado lescente (Co nanda.)
1º Este con selho in tegra o conjunto de atri bui-

ções da Pre sidência da Re pública.
....................................................................................

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe so bre a or ganização da Assis-
tência So cial e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o Con -
gresso Na cional de creta e eu san ciono a se guinte lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I
Das De finições e dos Obje tivos

Art. 1º A as sistência so cial, di reito do ci dadão e
dever do Estado, é Po lítica de Se guridade So cial não
contributiva, que pro vê os mí nimos so ciais, re alizada
através de um con junto in tegrado de ações de ini ciati-
va pú blica e da so ciedade, para ga rantir o aten dimen-
to às ne cessidades bá sicas.

Art. 2º A as sistência so cial tem por ob jetivos:
I – a pro teção à fa mília, à ma ternidade, à in fân-

cia, à ado lescência e à ve lhice;
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II – o am paro às cri anças e ado lescentes ca -
rentes;

III – a pro moção da in tegração ao mer cado de
trabalho:

IV – a ha bilitação e re abilitação das pes soas
portadoras de de ficiência e a pro moção de sua in te-
gração à vida co munitária;

V – a ga rantia de 1 (um) sa lário mí nimo de be ne-
fício men sal à pes soa por tadora de de ficiência e ao
idoso que com provem não pos suir me ios de pro ver a
própria ma nutenção ou de tê-la pro vida por sua fa mília.

Parágrafo úni co. A as sistência so cial re aliza-se de
forma in tegrada às po líticas se toriais, vi sando ao en -
frentamento da po breza, à ga rantia dos mí nimos so cia -
is, ao pro vimento de con dições para aten der con tingên -
cias so ciais e à uni versalização dos di reitos so ciais.

Art. 3º Con sideram-se en tidades e or ganiza -
ções de as sistência so cial aque las que pres tam, sem
fins lu crativos, aten dimento e as sessoramento aos
beneficiários abran gidos por esta lei, bem como as
que atu am na de fesa e ga rantia de seus di reitos.
....................................................................................

LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a le gislação tri butária fe deral
e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin -
te lei:
....................................................................................

Art. 22. A soma das de duções a que se re ferem
os in cisos I a III do art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995,
fica li mitada a seis por cen to do va lor do im posto de vi-
do, não sen do apli cáveis li mites es pecíficos a qua is-
quer des sas de duções.
....................................................................................

(Às Co missões de Assun tos Eco nômi -
cos e de Assun tos So ciais, ca bendo a ul ti-
ma De cisão Ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – O pro jeto
lido será pu blicado e re metido às Co missões com -
petentes.

Sobre a mesa ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guinte:

OF. Nº 109/02 – LPSDB

Brasília, 28 de agos to de 2002

Senhor Pre sidente,
Solicito a Vos sa Exce lência de terminar as pro vi-

dências ne cessárias no sen tido de pro ceder à subs ti -

tuição do Se nador Lú dio Co elho pelo Senador Te otô-
nio Vi lela Fi lho, como ti tular na com posição do PSDB
na Co missão de Assun tos Eco nômicos.

Na opor tunidade, re novo pro testos de elevada
estima e dis tinta con sideração. – Se nador Romero
Jucá, Vice-Líder, no exer cício da Li derança.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Será fe ita a 
substituição so licitada.  Pas semos à lis ta de ora dores.

Concedo a pa lavra ao Se nador Mo zarildo Ca -
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora -
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a Ama -
zônia pertence ao ter ritório brasileiro há sé culos.
Contudo, só mu ito re centemente, ela pas sou a ser in -
corporada à Na ção bra sileira, na me dida em que o
Estado bra sileiro pas sou a se preocupar com a in te-
gração da vasta re gião ao processo do de senvolvi-
mento na cional e com a co lonização or denada de
suas ter ras. As terras in dígenas co meçaram a ser de -
marcadas, as re servas mi nerais, re censeadas, as ri -
quezas na turais ca talogadas e os sis temas de ex plo-
ração do es paço co meçaram a me recer atenção e cu -
idado do Esta do na cional.

Não que a Na ção bra sileira não se te nha ocupa-
do da Ama zônia. Mu ito pelo con trário, nossos bra vos
pioneiros sou beram dar-lhe ci clos de de senvolvimen-
to de tal su cesso que des pertaram a co biça e a in veja
das po tências eco nômicas alienígenas. O caso da
borracha é tí pico, com a Ingla terra le vando nos sas
mudas para nos sas co lônias, de modo a evi tar a sua
dependência da bor racha bra sileira, algo in concebí-
vel para uma po tência eco nômica como o Re ino Uni -
do do sé culo XIX.

Contudo, Srªs e Srs. Se nadores, o pro gresso al -
cançado pe los Estados ama zônicos de veu-se mu ito
mais à ação dos que lá fo ram fa zer sua vida do que de 
uma po lítica de go verno. Qu ando as pres sões in ter-
nacionais fo ram ma iores do que a ca pacidade de re -
sistência e com bate de nos sos va lorosos con cida-
dãos, o Esta do bra sileiro não se fez pre sente para de -
fender nos sos in teresses.

É che gada a hora, nes te iní cio de sé culo XXI, de 
o Bra sil, como Estado so berano e Na ção in depen-
dente, en cetar as ações e po líticas ne cessárias à ple -
na in corporação da Ama zônia ao processo de de sen-
volvimento na cional.

O caso é par ticularmente im portante em face da 
nova pos tura do go verno co lombiano no com bate à
guerrilha e ao narcotráfico. As ações mi litares na
Amazônia co lombiana po derão re sultar em pas sa-
gem para o nos so ter ritório de pelo me nos uma par te
dos que fu girem da re pressão do exército do país vi zi-
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nho. Lou vamos a ação do Pre sidente Uri be. A guerri -
lha e a pro dução de dro gas de vem ser com batidas im -
placavelmente, para per mitir à Co lômbia sair des sa
infindável guer ra ci vil fi nanciada pela mais tor pe fon te
de re cursos que há: a pro dução ma ciça de co caína.

Sr. Pre sidente, o Brasil tem vas tíssima e pou co
povoada fron teira ama zônica com sete pa íses, aí in -
cluída a Fran ça, com sua co lônia, a Gu iana Fran cesa.
Ou seja, é uma zona al tamente per meável à cir culação
ilegal de bens e pes soas se o Esta do bra sileiro não se
fizer presente de modo efe tivo, efi caz e con tínuo.

O Se nador José Ser ra, em pronunciamento no
Rio de Ja neiro, em 25 de ju nho úl timo, du rante vi sita
de cam panha ele itoral, afir mou que che garia ao ex -
tremo de fe char a fron teira com nos sos vi zinhos, caso 
a ques tão da pas sagem de dro gas e ar mas se agra-
vasse. Ora, Srªs e Srs. Se nadores, essa é uma me di-
da ex trema que con figuraria que o Esta do bra sileiro e
seus vi zinhos per deram o con trole so bre os gran des
contraventores que in sistem em ri dicularizar as forças
policiais dos pa íses ama zônicos.

O au mento dos efe tivos da Po lícia Fe deral para
um efi ciente con trole de nos sas fron teiras terrestres é 
algo im perativo. O es tabelecimento de guar da per ma -
nente de nos sa fa ixa de fron teira é con dição mí nima
de ga rantia de nos sa tran qüilidade in terna em face do
poder inegável dos car téis da dro ga.

Os pro jetos em cur so de im plantação de con trole
aéreo e por sa télite do ter ritório amazônico, como o Si -
vam, são ar mas im portantes do Esta do bra sileiro con -
tra a ação cri minosa ex terna e in terna. Con tudo, preci -
samos tor nar as nossas fronteiras tão im permeáveis
quanto pos sível à passagem le gal de pes soas e bens.

Sr. Pre sidente, de pois de dé cadas, de batendo-se
com uma eco nomia con taminada pela in flação en dê-
mica, o Bra sil pode, hoje, las treado pela es tabilidade
do real, pen sar em pro jetos de mé dio e longo pra zo
que vi sem dar à Na ção o de senvolvimento só cio-eco -
nômico tão al mejado pe los que aqui vi vem. Para isso é
preciso que o Esta do, em to dos os seus ní veis – fe de-
ral, es tadual e mu nicipal – tor ne-se atu ante e efi caz na
ação de ma nutenção da or dem e da paz in terna. E um
requisito fun damental para isso é que a Ama zônia bra -
sileira não se tor ne um cal deirão de guer rilha e narco -
tráfico, como já são as suas cor respondentes bo liviana
e co lombiana. Pre cisamos de ação enér gica da nos sa
Polícia Fe deral, a corporação le galmente en carregada
da vi gia e da guar da das nos sas fronteiras. Só ela, bem 
equipada e tre inada, com um efe tivo ade quado, po de -
rá de sempenhar esse pa pel.

Em pa ralelo, Sr. Pre sidente, a es tabilidade e a
tranqüilidade da re gião se rão ga rantidas com pro jetos
de de senvolvimento sus tentado e or denado das fa i-
xas fron teiriças, que ser virão como bar reira adi cional

para a ins talação de cri minosos de toda a es pécie em
nossa hi léia amazônica.

A idéia le vantada pelo can didato ofi cial à Pre si-
dência da Re pública, de fe char as nossas fronteiras,
não pode se quer ser en carada como al ternativa, pois
significaria que es tamos em es tado de de flagração de 
conflito, tra duzindo uma si tuação de ins tabilidade
comprometedora de todo o equi líbrio do Bra sil e da
própria Amé rica do Sul, re gião já tão cas tigada pe las
crises eco nômicas re centes e pela in cúria dos go ver-
nantes do pas sado.

Sr. Pre sidente, mesmo sa bendo que o peso ele i-
toral da Re gião Amazônica não se com para com o das 
outras re giões do País, urge que os can didatos se ma -
nifestem de modo con seqüente so bre o que pre ten-
dem fa zer para as segurar a es tabilidade e o de senvol-
vimento des sa vas ta par cela do ter ritório na cional. Ao
atual Go verno cabe, a meu ver, de finir desde já pro gra-
mas de ca pacitação da Po lícia Fe deral para a ação na
região, as sim como o au mento do seu efe tivo.

Não po demos es perar que a Ama zônia chegue
ao es tado ca lamitoso em que se en contram as nos sas
principais re giões me tropolitanas, nas qua is se es tabe-
leceram es tados ilegais pa ralelos ao Esta do le gal, para
que se jam to madas pro vidências de res gate. Já diz o
velho adágio po pular que “é me lhor prevenir do que re -
mediar”. Nes se caso, o re médio será cer tamente amar -
go e mu ito caro para que se pos sa es perar a do ença
instalar-se. Me lhor será fi xar e im plantar po líticas de sal -
vaguarda des de já, de senvolvendo a Ama zônia, para
protegê-la e in tegrá-la ao res to do País.

Era o que ti nha a di zer.
Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Par ga) – So bre a

mesa ofí cio do Primeiro-Secretário da Câ mara dos
Deputados, que pas so a ler.

É lido o se guinte:

PS-GSE Nº 554/02

Brasília, 8 de agosto de 2002

Senhor Se cretário,
Encaminho a Vossa Exce lência, a fim de ser

submetido à con sideração do Se nado Fe deral, o in -
cluso Pro jeto de Lei de Con versão nº 20, de 2002, do
Poder Executivo (Me dida Pro visória nº 37/2002), que
“Dispõe so bre a es truturação de ór gãos que cria car -
gos em co missão no âm bito do Po der Executivo Fe -
deral, e dá ou tras providências, conforme o dis posto
no art. 62 da Cons tituição Fe deral, com a re dação
dada pela Emen da Cons titucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Severino Ca val-
canti, Pri meiro-Secretário.

É a se guinte ma téria re cebida:
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O SR. PRESIDENTE (Bello Par ga) – Se nhoras
e Se nhores Se nadores,

Com re ferência à Me dida Pro visória que acaba
de ser lida, a Pre sidência co munica à Casa que o pra -
zo de qua renta e cin co dias para apre ciação da ma té -
ria pelo Con gresso Na cional es gotou-se no dia 22 de
junho úl timo e que, uma vez re cebida for malmente
pelo Se nado Fe deral nes ta data, pas sa a ma téria a
sobrestar to das as de liberações le gislativas da Casa,
até que se ul time a de liberação so bre a mes ma.

Esclarece, ain da, que o pra zo de vi gência de
sessenta dias da Me dida Pro visória en cerrou-se no
dia 5 de agos to úl timo, ten do o Pre sidente do Se nado
promovido sua pror rogação por mais ses senta dias,
conforme pre vê o § 7º do art. 62 da Cons tituição Fe -
deral, com a re dação dada pela Emen da Cons titucio -
nal nº 32, de 2001, cujo Ato en contra-se pu blicado no
Diário Oficial da União – Se ção I – de 5 de agos to.

O SR. PRESIDENTE (Bello Par ga) – O Srs. Se -
nadores João Alber to Sou sa e Te otônio Vi lela Fi lho en -
viaram discursos à Mesa para se rem pu blicados, na
forma do dis posto no art. 203 do Re gimento Inter no.

S. Exªs se rão atendidos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, de sembarcar
no ae roporto de Bra sília, hoje, é ex perimentar, ao
lado da sa tisfação pro porcionada pelo avião que toca
o solo, uma sen sação de de salento e frus tração.
Esses são os sen timentos le vantados ao se avis ta-
rem as ae ronaves da Trans brasil po sicionadas ao
lado es querdo de quem che ga à Ca pital do País. São
aeronaves aban donadas, com evi dências de “ca niba-
lização”, en tregues à ação da fer rugem que o tem po
se en carrega de ins talar e apro fundar.

Tal pa norama traz à lem brança as ima gens dos
destroços de ixados pe los bom bardeios das guer ras;
faz vi sualizar os tan ques cha muscados e semi-en ter-
rados na areia do de serto do Ira que; pro jeta na fan ta-
sia a “tá bula rasa” a que foi re duzido o Afe ganistão;
joga na tela da ima ginação os mu ros ca ídos e o ferro
retorcido das ca sas pa lestinas de pois da ex plosão das
implacáveis e mor tíferas bom bas mo dernas; e, mais
grave, joga na in timidade de quem olha a ima gem de
uma so ciedade que des preza seus equi pamentos, de i -
xou de lu tar pelo de senvolvimento e aban donou a von -
tade de as sumir, re novar, progre dir e vi ver.

Situo essa re alidade no âm bito da cul tural prá ti -
ca do des perdício que vem sen do exe cutada no Bra -
sil. Em nos so País, per dem-se 2,52 % dos ali mentos
produzidos – com ex traordinários 40% na área das
hortaliças e das fru tas. A construção ci vil joga fora
22,3% do ma terial uti lizado. Desperdiça-se ener gia

elétrica, ape sar dos tremores provocados pelo “apa -
gão”. Des perdiça-se água po tável em gran de per cen-
tagem, não obs tante as cons tantes ad vertências dos
especialistas de que vai fal tar água para con sumo em
futuro não dis tante.

Desperdiçam-se bens lí quidos e bens só lidos –
o se tor pú blico e o se tor privado des perdiçam. Des -
perdiça-se em ní vel ma cro e em ní vel mi cro. Desper-
diça-se pela fal ta de cre dibilidade dos or çamentos,
pela des continuidade ad ministrativa, pela tro ca de
prioridades, pelo cli entelismo, pelo des compromisso
e pela cor rupção.

Há pou co tem po, a Co missão Espe cial de Obras 
Inacabadas do Se nado Fe deral es candalizou o País
ao anun ciar 2.214 obras fe derais ina cabadas, ver da-
deiros es queletos produzidos ao cus to de 15 bi lhões
de re ais, sem ne nhum be nefício para o povo. A Co -
missão enumerou obras fe derais. Não fez le vanta-
mento, não era sua in cumbência, das obras es taduais
e mu nicipais na mes ma si tuação. Obras que as in tem-
péries car comem, apesar de te rem surgido de re ivin-
dicações au tênticas da po pulação: são pon tes, são
estradas, são usi nas elé tricas, são açudes, são hos pi-
tais, são es colas, são ar mazéns, são programas
abandonados. É pa trimônio que se es vai; é povo em -
purrado para o ce ticismo, para a des crença, para o
desânimo, para o aban dono da ci dadania como con -
quista e apa nágio co letivos.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, Antô nio
Cândido, ao co mentar Raízes do Bra sil, saiu-se com
este jul gamento: “Ao que se po deria cha mar de ’men -
talidade cor dial’, es tão li gados tra ços im portantes,
como a so ciabilidade ape nas aparente, que, na ver -
dade, não se im põe ao in divíduo e não exer ce efe ito
positivo na es truturação de uma or dem co letiva”.

Eu acres centaria: não exer ce efe ito na es trutu-
ração e no res peito a uma or dem co letiva. Per ce-
be-se, en tão, o vezo do in dividualismo. O com porta-
mento do ci dadão que, ao ser vir-se do seu qui nhão, o
que é co letivo não per de in teresse. O pa trimônio ini ci-
ado ou o pa trimônio ad quirido por uma ins tituição ma -
ior pode ser aban donado. Eis, en tão, es truturas e
bens, pú blicos e pri vados, se mipúblicos ou se mipriva-
dos, re legados ao ven to, ao sol e à chu va, longe, pelo
interior do País, nos pe rímetros ur banos ou, como no
aeroporto de Bra sília, os aviões da Trans brasil, agre -
dindo a sen sibilidade e os olhos de quem che ga à Ca -
pital da Re pública. É claro, es sas ae ronaves são pro -
priedade par ticular. Mes mo as sim, não podem ser
vistas de for ma des conectada do pa trimônio na cional;
são par te do pa trimônio na cional. Por essa ra zão, é
oportuna e ne cessária a in tervenção pú blica para que 
esses equi pamentos se jam pre servados do im pesso-
al e ir responsável des tino da su cata.

Era o que ti nha a di zer!
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O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, Alago-
as co memora este mês os dez pri meiros anos da
Central Esta dual de Asso ciações de Assen tados e
Pequenos Agri cultores, a CEAPA, uma ins tituição que 
reúne cer ca de 200 as sociações e 2.500 fa mílias em
todas as qua tro re giões do Estado. Mais que a pri mei-
ra dé cada de uma en tidade de apo io e for talecimento
a as sociações, co operativas e sindicatos, o Esta do
pode ce lebrar o su cesso de uma abor dagem di feren -
ciada da agri cultura e da pró pria zona ru ral e uma vi -
são tam bém di versa da in serção no mo vimento so cial
e na vida do nor destino mais po bre.

A Ce apa, na verdade, tra balha com o for taleci-
mento da agri cultura e da eco nomia fa miliar, a partir,
sobretudo, da for mação e ca pacitação de
mão-de-obra, do tra balho jun to a gru pos de mu lheres
e de tra balhadoras ru rais e da pre ocupação com o
meio-ambiente. Mais ain da, a Ce apa se apóia na con -
vicção de que o mais im portante, em ter mos de Nor -
deste, não é o com bate à seca, mas en sinar e pre pa-
rar o nor destino para con viver com a seca. É aus picio-
so per ceber que uma en tidade de apo io a pe quenos
agricultores e a as sentados per cebe, com clareza e
pertinência, o que, por ab soluto des conhecimento da
realidade lo cal, mu itas ins tituições universitárias e até 
programas de go verno têm di ficuldade de com preen-
der: que é mais fá cil apren der a conviver com o cli ma
do que ten tar mo dificá-lo.

Gostemos ou não, a seca do Nor deste é uma re -
alidade com a qual ne nhum Go verno con seguirá aca -
bar. Resta a obri gação de to dos os go vernantes es -
truturarem a re gião e, so bretudo, pre pararem seus
habitantes para sua ine vitável e cí clica in cidência.
Implementar a di versificação de cul turas, o ma nejo
sustentável da ca atinga e a con servação dos so los
muito ra sos e ex tremamente ero didos da re gião, a
partir de pro gramas de re florestamento e da de finitiva
erradicação da pra ga das que imadas.

Não fal tará quem diga, até por puro e inex plicá -
vel pre conceito con tra os pe quenos, que essa vi são
de agri cultura fa miliar é in compatível com as exi gênci-
as de uma eco nomia de es cala. Não faltará quem
diga, até por ig norância da re alidade so cial do pró prio
Nordeste, que esse tipo de agri cultura não res ponde -
rá aos de safios e às ne cessidades da re gião e do Bra-
sil, mes mo re solvendo ques tões pon tuais e in dividua -
is de em prego e de ren da.

Há da dos, no en tanto, que não po demos des co -
nhecer: a agricultura de mer cado, no Brasil, a que
mais pro duz ex cedentes ex portáveis, não é a que pro -
duz a ces ta bá sica, que ad vém, em 70%, da pro dução
familiar. Alagoas, que deve à agri cultura boa par te de

sua re ceita de ex portação, im porta mais da me tade
dos ali mentos que consome.

Ninguém desconhecerá a im portância da agri -
cultura de mer cado e do pró prio agrobusiness para o 
desenvolvimento do País, para o de sempenho de
suas ex portações. Mas as aten ções à gran de agri cul-
tura não são de modo al gum in compatíveis com o
apoio que o go verno deve em prestar, obri gatoriamen-
te, à agri cultura fa miliar. E não ape nas pelo que essa
agricultura dos pe quenos pode pro duzir em ter mos de
alimentos para o ho mem da zona ru ral. É ela que mais
emprega mão-de-obra e, con se qüentemente, mais re -
tém o ho mem na zona ru ral. Os dois ti pos de agricul-
tura não são con flitantes, mu ito me nos ex cludentes.

O que ins tituições como a Ce apa, de nos sa Ala -
goas, es tão pe dindo ao Go verno Fe deral não se cons ti-
tui se quer em pri vilégios, mesmo me recidos, mas ape -
nas a ex tensão aos pe quenos agri cultores de be nefíci-
os já con cedidos aos gran des ou aos as sentados. O
que se pede são sim ples mu danças de po líticas, mu -
danças de en foque na abordagem da ques tão re gional
e no en frentamento dos pro blemas do Semi-ári do.

O que eles pe dem, por exem plo, é que seja mu -
dado o eixo da po lítica go vernamental para o
Semi-árido, de tal for ma que se con temple claramen-
te, pri oritariamente, a acu mulação de água nas pro -
priedades. Esta re ivindicação não se ba seia ape nas
na ex periência de quem vive o dia-a-dia dos ser tões
mais tór ridos, mas se fun damenta nos da dos ci entífi-
cos que mos tram e com provam à exaustão que o que
falta no Nor deste não é água: é po lítica de água.

O Semi-ári do nor destino é o mais chu voso do
mundo. Em boa par te do Semi-ári do cho ve tan to
quanto em Pa ris e há re giões dos ser tões nordestinos
com pre cipitações su periores a 1.500 e 1.600 mi líme-
tros/ano. Toda essa água, no en tanto, es coa, se es vai
e se per de, por fal ta de uma po lítica per tinente de
acumulação.

Nem se re i vindica, no caso, que se cons truam
grandes bar ragens – a mar ca da po lítica dos ór gãos de 
combate à seca dos anos 50 do sé culo pas sado; nem
se pe dem, até pelo con trário, gran des obras, re motas
na sua vi abilidade eco nômico-financeira, e im previsí-
veis no seu im pacto am biental, como a trans posição
do Rio São Fran cisco. O que se pede são obras sim -
ples como as cis ternas de lona, de cus tos unitários in -
feriores aos mil re ais, mas com ca pacidade de acu mu-
lação de cer ca de 15 mil li tros, su ficientes para o abas -
tecimento de uma fa mília sertaneja por cin co ou seis
meses se guidos com água de boa qua lidade.

O que se pede é que se es tendam aos pe que-
nos agri cultores be nefícios já ga rantidos aos as senta-
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dos, por exem plo, na re negociação de dí vidas junto
aos ban cos ofi ciais. Se os as sentados, que ago ra
conseguem ter ra, po dem ter um re bate jus to de 70%
de suas dí vidas, por que essa anis tia só é de 20%
para o pe queno agri cultor? Por que a di ferença de
percentual, so bretudo le vando-se em con ta que os
pequenos agri cultores, que já es tavam na ter ra quan -
do os as sentados ain da lu tavam por seu chão, ti ve-
ram que en frentar se cas como as pro vocadas pelo El
Niño há me ros dois anos?

Encaminhei, com ale gria e por ques tão de jus ti-
ça, es ses pleitos ao Mi nistro Pe dro Pa rente, a quem
fiz ques tão de apre sentar um ar gumento que não faz
parte ape nas do ideá rio, da vi vência e do co tidiano da 
Ceapa, mas da ob servação mais acu rada do pes qui-
sador mais aten to: não se re solverá o pro blema das
cidades sem se re solver an tes o problema do cam po
e do êxo do ru ral.

O en frentamento dos pro blemas das pe riferias
das gran des ci dades co meça, na verdade, com o
combate ao êxo do ru ral, que exis te me nos por di ficul -
dades de aces so à ter ra e mais, mu ito mais, por que
os que têm ter ra, os pe quenos agri cultores es tão sen -
do for çados a sair do cam po, pela im possibilidade de
viverem e de cri arem suas fa mílias com o pro duto da
própria terra. Faltam po líticas mais efi cientes de pre ço
mínimo, de apo io à co mercialização, de in centivo a
uma agro indústria que agre gue va lores à ma téria pri -
ma pro duzida pela agri cultura fa miliar.

Muito já avan çamos, com a cri ação de bol sas de 
complementação de ren da para o ho mem do cam po,
especialmente o mais po bre e o mais vul nerável à
seca e às ins tabilidades cli máticas. Mas é pre ciso
avançar mu ito mais. Para que o ser tanejo, para que o
pequeno agri cultor do semi-ári do pos sa ter, en fim,
horizontes me nos som brios que a ca atinga que de li-
mita suas vi das e suas es peranças. Para que o Nor -
deste pos sa so nhar com a efe tiva in tegração econô-
mica e so cial com o Bra sil. E para que nos sas ci dades
não agra vem, ain da mais, a pe rigosa ex plo são de
suas pe riferias, in chadas da mi séria mais de sumana.
O Semi-ári do nor destino, en fim, quer e pode de ixar
de ser um pro blema. Bas ta que o Bra sil queira, de ver -
dade, en contrar uma so lução.

Pretendo abor dar, ain da nes ta opor tunidade, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, ou tro tema.

O Bra sil vi veu, há pou cos dias, um mar co de de -
senvolvimento so cial que só a his tória con seguirá di -
mensionar na abran gência de sua im portância e na
importância de seu sim bolismo. O Brasil atingiu, este
mês, a mar ca e o re corde de 50 mi lhões de pessoas
atendidas no Pro grama Sa úde da Fa mília – um con -

tingente su perior às po pulações conjuntas do Uru -
guai, Pa raguai e Argen tina, nossos só cios do Mer co-
sul. Su perior, ain da, às po pulações de pa íses in teiros
do Pri meiro Mun do, como, por exem plo, Ca nadá e
Espanha, e mu ito pró xima da po pulação da Itá lia e da
França, por exem plo.

Um dos as pectos mais sig nificativos nessa con -
quista tal vez seja a pou ca co bertura do pró prio Pro-
grama de Sa úde da Fa mília, por par te da Impren sa, o
que, em vez de di minuir sua im portância, mais res sal-
ta sua pre sença. Afinal, o PSF de ixou de ser no vida-
de, para ser cons tância; de ixou de ser no tícia para vi -
rar ro tina; de ixou de ser pro messa e so nho, para vi rar
prática de go verno.

Em ape nas oito anos, o PSF sal tou de 328 para
mais de 15 mil equi pes, o salto mais es petacular em
programas de sa úde pre ventiva e de mas sa, em todo
o mun do. Em apenas oito anos, o Pro grama sal tou de
algumas de zenas de mu nicípios aten didos para mais
de qua tro mil ci dades co bertas. Sal tou de um mi lhão
de pes soas aten didas para 50 mi lhões de be neficiári-
os di retos do Pro grama.

Registre-se, por ques tão de jus tiça, que o PSF foi 
criado na ges tão do Mi nistro da Sa úde, Henrique San -
tillo, quando era Pre sidente da Fu nasa o mé dico sa ni-
tarista Álva ro Antô nio Ma chado, que hoje em presta
sua com petência e de dicação pro fissional à Se cretaria
de Sa úde de Ala goas. Desde sua cri ação até hoje, o
PSF tem re cebido a mes ma e se gura di reção da en fer-
meira He loísa Ma chado, di retora do De partamento de
Ação Bá sica do Mi nistério da Sa úde – e cer tamente na 
unidade de ori entação, na con tinuidade de sua exe cu-
ção está uma das ra zões do êxi to do pro grama.

Registre-se, da mes ma for ma, o im pulso que
teve o PSF a par tir da gestão do Mi nistro José Ser ra:
os re cursos or çamentários para os ser viços de aten -
ção bá sica sal taram, nos úl timos anos, de 1,5 bi lhão
em 1996, para 5 bi lhões este ano. Nin guém desconhe-
cerá que, en tre nós, ain da há pas sos a avançar, mas
ninguém po derá ne gar que, nes ses úl timos anos, a sa -
úde de ixou de ser uma fon te crô nica de pro blemas
para se tor nar uma área que avan ça, aus piciosamen-
te, com se gurança, nas soluções já em im plantação. 

Os nú meros desse avan ço são elo qüentemente
expressivos. Em dez anos, a mor talidade in fantil caiu
38% no Bra sil. Nas áre as aten didas pelo PSF, esse
índice re cuou 15% em ape nas três anos, de 99 até o
final do ano pas sado. Nessas áre as, a co bertura de
vacinas con tra o sa rampo, BCG e po liomielite che gou
a 100% ; a co bertura da va cina trí plice che gou a 95%.

O nú mero de con sultas pré-na tal, através do
SUS, mais do que do brou, de 4,2 mi lhões para 10 mi -
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lhões de mu lheres, nos úl timos cin co anos. Nas áre as
do PSF, 96% das ges tantes têm acom panhamento
mensal du rante a gra videz. O exame pre ventivo do
câncer do colo do úte ro cres ceu vin te ve zes nas áre as
atendidas pelo pro grama. São me nos pessoas nos
hospitais, mais cri anças para o fu turo do Bra sil, uma
população mu ito mais sa udável para cons truir nos so
desenvolvimento.  

São sig nificativos os avan ços da sa úde, mas
não me nos alen tadores os nú meros da pró pria in clu -
são so cial, pois o PSF, em sua bus ca de uni versaliza -
ção do aten dimento, é na ver dade um gi gantesco pro -
grama de de mocratização do de senvolvimento e de
redução de dis paridades re gionais.  O Pro grama alo -
ca mais re cursos exa tamente para as re giões Norte,
Nordeste e Cen tro-Oeste, as mais ca rentes, as que é
preciso e é ur gente apro ximar dos cen tros mais di nâ -
micos e mais prós peros da eco nomia na cional.

O Nor deste, por exemplo, já tem 42% de sua po -
pulação aten didos pelo Pro grama. Em Alagoas, a co -
bertura já che ga a 98% dos mu nicípios e 71% da po -
pulação do Esta do.

As equi pes do PSF, in tegradas por mé dico, en -
fermeiro, au xiliar de en fermagem e pelo me nos quatro
agentes co munitários de sa úde, co nhecem cada um
dos 50 mi lhões de as sistidos, com nome, en dereço,
histórico de sa úde, condições sa nitárias da casa, do
bairro e da re gião. Pela pri meira vez em nossa his tória,
as po líticas de sa úde pro curam evi tar as do enças ou,
no má ximo, evi tar que as do enças se agra vem.

E como a exe cução do Pro grama está di reta-
mente vin culada ao Mu nicípio, há uma cla ra des cen -
tralização ad ministrativa e um ine gável fortalecimento
dos con troles so ciais. Qu ase tudo o que o Mi nistério
da Sa úde pede às Pre feituras é que elas no meiem um 
Conselho constituído por um mí nimo de 50 por cen to
de pes soas da co munidade para fis calizar a execução
do pro grama. Ou seja, que pro movam a Sa úde e ga -
rantam a ple na trans parência e o ab soluto con trole
social do pro grama.

E, de fato, cada equi pe do PSF é apro va da pe los
Conselhos Mu nicipais de Sa úde e pelo Mi nistério da
Saúde. To das as in formações es tão disponíveis para
a po pulação atra vés da Internet, in clusive os va lores
repassados men salmente a cada mu nicípio.

Ao go verno fe deral, ao Mi nistério da Sa úde não
importam nem a ori entação po lítica nem a fi liação par ti-
dária de qual quer pre feito. Esse, afi nal, é um programa
não para ga nhar ele ições, é um pro grama para ven cer a 
miséria, re partir o bem-es tar e re dimir o Bra sil. 

Em Ala goas, mes mo, lu tei para le var ao Esta do
inteiro as equi pes do PSF sem per guntar se quer

quem é o Pre feito de cada um de les. Hoje, volto a in -
sistir, o Pro grama está pre sente em 98% de nos sos
municípios, al guns de les ad ministrados por ad versá-
rios his tóricos. Mé rito de les, que en tenderam o senti-
do so cial do Pro grama. Mé rito do Bra sil, que está sa -
bendo, com ma turidade, se parar in teressar par tidári-
os de ob jetivos de po líticas pú blicas.

Por trás des ses nú meros tão sig nificativos, lou-
ve-se uma fi losofia re volucionária. O PSF re presenta
uma mu dança con creta e pro funda do mo delo as sis-
tencial tra dicional, na me dida em que es tabelece uma 
relação per manente en tre os pro fissionais e a po pula-
ção as sistida, marcada por um aten dimento hu mani-
zado, personalizado e re solutivo dos pro blemas de
saúde mais fre qüentes.  O PSF re presenta, em úl tima
análise, a pre dominância do mo delo pre ventivo so bre
o ve lho e tradicionalíssimo mo delo cu rativo.

Acima de tudo, o PSF é um pro grama que veio
para fi car, como pre missa de uma nova vi são de sa úde
e de ci dadania, como se nha de um novo mo delo de de -
senvolvimento. O Go verno ca minha, hoje, para a uni ver-
salização do aten dimento. Au menta a ade são dos mu ni-
cípios de mé dio e gran de por te, ga rantindo não ape nas
a ex pansão dos pro gramas, mas apres sando o dia em
que to dos os bra sileiros se rão aten didos com mé dicos
na pró pria casa. Já ago ra, o PSF re úne 220 mil no vos
profissionais de sa úde vol tados es sencialmente para
esse novo mo delo pre ventivo e efe tivo.

Eles for mam uma re alidade ab solutamente
nova no pa norama da sa úde do Bra sil, que é pre ciso
reconhecer e re gulamentar. To mei a ini ciativa de pro -
por a essa Casa a re gulamentação da pro fissão do
Agente de Sa úde, que tem sido peça fun damental
nos pro cedimentos de aten ção bá sica do Bra sil e no
sucesso do Pro grama de Sa úde da Fa mília. É pre ciso
curvar-se à re alidade his tórica do sur gimento de uma
nova e já nu merosa ca tegoria pro fissional, im pensá-
vel há me ros dez anos, mas que, da qui a pouco, já es -
tará pre sente em to dos, ri gorosamente to dos os mu -
nicípios bra sileiros. Eles for marão uma rara ca tegoria
presente em todo o Bra sil, dos mu nicípios mais prós -
peros às me nores e mais re motas ci dades dos mais
longínquos pe daços do país.  Con tribuindo de cisiva-
mente para o de senvolvimento do Bra sil, mas, so bre-
tudo para a con solidação da ci dadania.

Ninguém desconhecerá, a propósito, que a me -
lhor ma neira de ven cer a mi séria e re partir o bem-es -
tar é pro mover o de senvolvimento que ga ranta em -
prego, que gere e dis tribua ren da – e tudo isso de pen-
de mais de po líticas econômicas que de po líticas de
saúde ou de as sistência so cial. Mas a nin guém será
lícito ad mitir que enquanto não che gam os re sultados
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de po líticas eco nômicas que se de sejam se adi em as
medidas de po lítica so cial que se im põem.

Com o PSF, a luta con tra à mi séria, con tra a
mortalidade in fantil e con tra a mor tandade ge ral tem,
agora, ou tro ca lendário. Ain da não é o pon to de che -
gada que es peramos, mas já re presenta o pon to de
partida com que so nhamos.

Haverá quem diga que não é o su ficiente. E to dos
concordaremos, por que, ape sar dos esforços, a co ber-
tura do Pro grama ain da é in ferior aos 50% – em bora
nos Esta dos e mu nicípios mais po bres já es teja aci ma
dos dois ter ços. A co bertura ain da está lon ge de ser ple -
na, mas já pode ser ple na a es perança de que va mos
atingi-la em bre ve para toda a po pulação ca rente.

  Há de safios in gentes a con siderar, como o des -
sa in dispensável uni versalização de aten dimento; o
da am pliação das uni dades bá sicas de sa úde; o do
aumento da dis tribuição dos me dicamentos bá sicos,
por exem plo, para ci tar apenas al guns.

Todo o sis tema de sa úde exi ge no vos aper feiço -
amentos, mais que sim plesmente ou tros in vestimen -
tos, de modo a tor nar mais efe tiva a de mocratização
do de senvolvimento e do bem-es tar. Mas o PSF é um
primeiro pas so, que me per mito sa udar com a es pe-
rança de quem che ga ago ra dos ser tões e dos con fins
de nos sa Ala goas, e de quem pode tes temunhar nas
cidades mais re motas, na mais tór rida zona ru ral de
nosso Esta do, a sa tisfação e a emo ção de mi lhares
de pes soas, so bretudo de mães e cri anças po bres,
que ago ra já po dem con tar com um so nho que pare -
cia dis tante: a as sistência mé dica ga rantida, o mé dico
na pró pria casa. O fu turo que que remos, com cer teza,
ainda está lon ge, mas já es tamos dan do o pri meiro
passo. E, com a gra ça de Deus, mu itos ou tros pas sos
virão, para a con solidação do de senvolvimento, da
justiça e da ci dadania.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Bello Par ga) – A Presi-

dência con voca Ses são so lene do Con gresso Na cio -
nal a re alizar-se dia 12 de se tembro do cor rente ano,
quinta-feira, às onze ho ras, no Ple nário do Se nado
Federal des tinada a ho menagear o Cen tenário de
Nascimento do Pre sidente Jus celino Ku bitschek.

Ainda, an tes de en cerrar a pre sente ses são,
lembro que está con vocada uma re união da Co mis -
são de Assun tos Eco nômicos para às 17 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Bello Par ga) – Nada mais
havendo a tra tar, a Presidência vai en cerrar os tra balhos.

Está en cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 14 ho ras e 50 
minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR  DE INQUÉRITO, 
CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 22, DE
2001-SF “DESTINADA A APURAR, NO PRAZO DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS, AS DENÚNCIAS
VEICULADAS A RESPEITO DA ATUAÇÃO
IRREGULAR DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVER–
NAMENTAIS – ONGs.”.

Ata da 20ª Re união re alizada em 27.06.2002.

Aos vin te e sete dias do mês de ju nho do ano
de dois mil e dois, às de zenove ho ras e quarenta e
cinco mi nutos, na sala 7 da Ala Se nador Alexandre
Costa, sob a Pre sidência do Se nador Mo zarildo Ca -
valcanti, re únem-se os Se nhores Se nadores Na bor
Júnior, Gil van Bor ges, Mo reira Men des, Ber nardo
Cabral, Edu ardo Si queira Cam pos,  e Be nício Sam-
paio, mem bros da Co missão Parlamentar de Inqué-
rito  “des tinada a apu rar, no prazo de 180 (cen to e
oitenta) dias, as de núncias ve iculadas a res peito da
atuação ir regular de or ganizações não go vernamen-
tais – ONGs”. Ha vendo nú mero re gimental, o Se -
nhor Pre sidente, Se nador Mo zarildo Ca valcanti, de -
clara aber to os tra balhos, dis pensan do a le itura da
Ata da re união an terior, que é dada como lida e
aprovada. A Presidência in forma que a pre sente re -
união ad ministrativa, em ca rá ter re servado, des ti-
na-se a dis cussão e vo tação de Re querimentos.
Dentre os di versos as suntos tratados, fo ram aprova-
dos os Re querimentos a se guir re lacionados: a) Re -
querimento nº 39/2002, de au toria do Senador Mo -
zarildo Ca valcanti, que re quer a convocação do Sr.
Domis Vi eira Lo pes – Pre sidente da Orga nização
Não-Governamental , Agên cia de De senvolvimento
Sustentável Bra sil em Re novação – ADESBRAR,
para pres tar de poimento a esta CPI, em data a ser
agendada;  b) Re querimento nº 40/2002, de au toria
do Senador Mo reira Men des, que re quer se jam con -
vidados os Se nhores Oita Ma tina Cin ta Lar ga e
Alzac Cin ta Lar ga, a pres tar in formações a respeito
da as sistência pres tada pela Co ordenação da União
das Na ções e Po vos Indígenas de Rondônia –
CUNPIR, e a ONG Pro teção Ambi ental Ca coalense
– PACA, am bas con veniadas pela Fu nasa para
prestarem serviços jun to às al deias in dígenas em
Rondônia; c) Re querimento nº 41/2002, de au toria
do Senador Mo reira Men des, que re quer se jam so li-
citadas in formações e có pias de do cumentos à Po lí-
cia Fe deral e ao Mi nistério Pú blico em Ron dônia so -
bre de núncias e in vestigações que pos sam es tar em 
andamento so bre as ati vidades da Co ordenação da
União das Na ções Indí genas de Rondônia –
CUNPIR, e Pro teção Ambi ental Ca coalense –
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JEFFERSON PERES 

Decreto n° 879, de 2002, da Comissão de Fiscali
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181,179,178,182, a 184, 177, 175, 174 e 186, de2001, 
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vos Relatórios e Votos que a fundameritam .. 544 

JOÃO ALBERTO SOUZA 
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de 2000 - TCU (Plenário), em atendimento às oonc1u

sões do Parecer n° \.117, de 2000 - CFC, referente ao
 
Aviso n° 64, de 2000 . 533
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à Constituição n° 16, de 2002, tendo como primeiro 
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MAGUITO VILELA 

Requerimento n° 487, de 2002, solicitando voto 
de pesar pelo falecimento da jornalista e advogada 
Consuelo Nasser, ocorrido na tarde de hoje . 570 
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dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 
aos portadores do HIV e doentes de Aids, para incluir o 
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Gonçalves Boaventura .. 716 

MOREIRA MENDES 

Parecer n° 869, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Aviso n° 142, de 2001 (n° 4.096/2001, na 
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nO 519, de 200 I - TCU (Plenário), bem como os respec
tivos Relat6rio e Voto que a fundamentam, sobre audi· 
toria realizada no Programa TV Escola, sob responsabi
lidade da Secretaria de Educação a Distância do Minis
tério da Educação (SEED/MEC) . 525 

Parecer nO 870, de 2002, da Comissão de Fis
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Projeto de Lei do Senado n° 211, de 2002, que
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Projeto de Lei do Senado n° 212, de 2002, que altera 
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